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Inledning

Tidigare rann 570 000 liter avloppsvatten rakt ut i floden – varje 
dag. Francisca Villca Bonifacio arbetar på det reningsverk i 
Cliza, Bolivia som ser till att allt vatten rensas och därmed kan 
användas av de lokala bönderna för bevattning av åkrarna. 
 Foto: Paul Andìa
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1. GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

Världen kan betraktas från olika perspektiv. Å ena sidan syns 
stora framsteg: inkomstfattigdomen i världen har kraftigt redu-
cerats de senaste årtiondena och hälsovård, utbildning och kom-
munikationsmedel kommer allt fler människor till del. Å andra 
sidan syns envisa och ökande utmaningar: hundratals miljoner 
människor lever fortfarande i extrem fattigdom, krig och konflik-
ter orsakar stort lidande, det demokratiska utrymmet minskar på 
många håll, och klimatförändringen förstör inkomstmöjligheter, 
livsmiljöer och framtidsplaner för redan utsatta människor. Sida 
utgår alltid från den fattiga människans perspektiv på utveckling 
och hur hens rättigheter ska tillgodoses. Det gör att vi arbetar 
för att bygga vidare på och sprida de framsteg som världen gjort, 
samt att tackla de utmaningar som är relevanta för den enskilda 
människan i hens lokala sammanhang.

För att ytterligare stärka detta perspektiv och tydliggöra Sidas 
roll i en ständigt föränderlig värld tog vi under 2018 fram Sidas 
vision och verksamhetsidé. Denna ger oss vägledning om hur vi 
bidrar till varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt 
liv. Vi påminns om att våra finansiella resurser, vår kunskap om 
vad som genererar utveckling och vårt förtroendekapital är våra 
främsta tillgångar. I långsiktiga partnerskap med andra bygger vi 
kapacitet och lokalt ägarskap i våra samarbetsländer. Vi mobili-
serar engagemang och möjliggör lösningar som skapar förutsätt-
ningar för de fattigaste och mest sårbara människorna att forma 
sin tillvaro och framtid.

Sidas verksamhet syftar samtidigt till att bidra till Agenda 2030 
– världssamfundets gemensamma svar på planetens utmaningar 
och allas vår färdplan till en hållbar framtid. Arbetet med agen-
dans genomförande har tagit fart, men år 2030 ligger blott elva år 
fram i tiden. Jag tror därför att 2018 var ett år då många – inklu-
sive vi på Sida – fick en stark känsla av hur brådskande arbetet är. 
Många utmaningar återstår och andra tillkommer.

Det krävs inte minst en stor global kraftansträngning för 
att säkra finansieringen till genomförandet av Agenda 2030. 
Biståndsmedel är en relativt liten del av den totala finansiering 

som behövs. Sida arbetar därför katalytiskt och strävar efter att 
frigöra nya resurser för utveckling. Vi utvecklar nya och fördju-
pade relationer med en bredd av samhällsaktörer och engagerar 
idag många innovativa partnerskap med myndigheter, civilsam-
hälle, forskningsinstitut, företag och investerare. Tillsammans 
med stärkandet av offentliga institutioner lägger inkluderande 
partnerskap grunden för mer och effektiv användning av utveck-
lingsfinansiering. Samtidigt kan resurser frigöras genom att 
minska korruptionen i världen. Korruption är ett av de största 
utvecklingshindren och är alltjämt en risk för biståndsverksam-
heten. Vi har ytterligare förstärkt och breddat vårt antikorrup-
tionsarbete som genomsyrar all Sidas verksamhet. 

Klimatförändringens konsekvenser blir samtidigt allt tydligare 
och allvarligare. Sveriges jordbruk drabbades av torkan till följd 
av årets extrema sommarvärme, och fick många av oss att oroas 
över klimatutvecklingen och samhällets motståndskraft. Men 
det är människor som lever i fattigdom i andra delar av världen 
som fortsatt drabbas värst av de naturkatastrofer och förändrade 
vädermönster som klimatförändringen medför. FN:s klimatpanel 
har visat att det nu krävs en samhällsomställning utan motstycke 
för att undkomma katastrofala följder, fattigdomsökningar och 
ytterligare ofrivillig migration. Sida tar in klimathänsyn i allt vårt 
arbete och ökar stödet till både klimatanpassning och utsläpps-
minskning i våra samarbetsländer. Vårt uppdaterade miljöled-
ningssystem sätter ambitiösa mål för att förbättra de direkta och 
indirekta miljö- och klimateffekterna av verksamheten. 

Ett minskande demokratiskt utrymme är en trend på många 
håll i världen. Yttrandefriheten inskränks, och civilsamhället, 
journalister och aktivister hotas. Multilaterala organisationers 
värde och närvaro ifrågasätts också allt mer. Brist på inflytande, 
information och valmöjligheter hindrar människor från att ta sig 
ur fattigdom och förtyck. Som på alla områden finns även här 
en jämställdhetsdimension, då exempelvis kvinnliga journalister 
eller kvinnorättsaktivister drabbas hårt av extremism och minskat 
demokratiskt utrymme. I denna motvind har Sida stärkt sitt stöd 

SIDA TAR IN KLIMATHÄNSYN  
I ALLT VÅRT ARBETE OCH  
ÖKAR STÖDET TILL BÅDE 

KLIMATANPASSNING OCH 
UTSLÄPPSMINSKNING I VÅRA 

SAMARBETSLÄNDER.
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för att skydda demokratiska värden, rättigheter och aktörer som 
är centrala för en hållbar utveckling och fattigdomsminskning. Vi 
har också utökat stödet till multilaterala organisationer, särskilt 
till FN.

En växande andel människor i fattigdom lever i sköra stater 
eller i konfliktmiljöer. Så mycket som 80 procent av världens 
extremt fattiga kan vara koncentrerade i fragila miljöer vid år 
2030. För att utrota fattigdomen och uppnå Agenda 2030 måste 
fokus på sådana områden öka. Svenskt bistånd är idag allt mer 
inriktat mot dessa komplexa sammanhang, som samtidigt är 
svåra att verka i och ställer allt högre krav på biståndsaktörer 
som Sida. Vi har därför fortsatt att rusta oss med ökad kapacitet 
och kunskap för att kunna bidra med effektiva insatser i svåra 
miljöer, ofta i samarbete med multilaterala organisationer och 
med fokus på frågor som jämställdhet och kvinnors roll för fred 
och säkerhet.

Till följd av världsläget har det aldrig tidigare varit så många 
människor i behov av humanitärt stöd som under 2018. Antalet 
har ökat dramatiskt från 30 miljoner människor 2010 till cirka 
135 miljoner det gångna året. Sida hade därför under 2018 en 
rekordstor humanitär budget på drygt fyra miljarder kronor som 
fördelades till drygt 30 olika humanitära kriser. Behoven väntas 
öka även 2019 och kriserna blir alltmer långvariga, så vi fort-
sätter att stärka vårt humanitära arbete och samtidigt förbättra 
samverkan mellan humanitärt stöd och det långsiktiga utveck-
lingssamarbetet. Särskilda satsningar på det området fortsätter 
bland annat gällande Rohingya-flyktingarnas situation i sydöstra 
Bangladesh.

Efter ett händelserikt år i en utmanande och stundtals turbu-
lent omvärld, med motvind i viktiga utvecklingsfrågor, gläds jag 
av att med denna årsredovisning kunna konstatera att svenskt 
utvecklingssamarbete fortsatt varit principfast, relevant och 
effektivt. Detta är något att vara stolt över. Vi står väl förankrade i 
demokratins principer och har främjat svenska prioriteringar och 
universella normer som mänskliga rättigheter, jämlikhet och jäm-
ställdhet samt försvarat de humanitära principerna.

Sverige var under 2018 drivande i den globala dialogen om 
utveckling. Arbetet som medlem i FN:s säkerhetsråd, de interna-

tionella konferenserna om skatteområdet och jämställdhet  
i Stockholm, samt styrelsearbetet i den Gröna klimatfonden  
är alla tongivande exempel. Sida bidrog med expertstöd och  
vår verksamhet visar hur dialogfrågorna kan omsättas i genom-
förande arbete.

Effektivt utvecklingssamarbete kräver en god förståelse av 
lokala miljöer och människors situation. Vi fortsätter därför att 
förstärka vår fältnärvaro och har under 2018 stärkt vårt fokus på 
multidimensionell fattigdomsanalys. Analysen har integrerats i 
Sidas strategigenomförande och flera svenska utlandsmyndig-
heter har under året genomgått utbildning och använt analysen i 
strategiuppföljningen. 

Sidas organisation går stark in i 2019. Alla kompetenta med-
arbetare och god intern styrning och kontroll ger oss trygghet, 
effektivitet och framåtanda. Under året har vi höjt Sidas informa-
tionssäkerhet och vi utvecklar nya arbetssätt i vår strävan att fort-
satt vara en modern myndighet. Vi förbereder också en framtida 
flytt av myndigheten till Botkyrka, vilket erbjuder nya möjligheter 
till organisations- och kontorsutveckling.

Om du läser vidare i denna årsredovisning tror och hoppas jag 
att du får en tydlig bild av hur Sidas verksamhet bidrar till en mer 
hållbar värld och till alla människors rätt och möjlighet till ett 
värdigt liv. Med lärdomarna med oss från det år som gått kommer 
2019 att erbjuda fler möjligheter för Sida att leverera på sitt upp-
drag – det viktigaste uppdrag jag kan tänka mig.

God läsning!

Foto: K
erstin B

ecker

Carin Jämtin  
Generaldirektör 

Stockholm, februari 2019

SIDAS ORGANISATION GÅR STARK 
IN I 2019. ALLA KOMPETENTA 

MED ARBETARE OCH GOD INTERN 
STYRNING OCH KONTROLL GER 
OSS TRYGGHET, EFFEKTIVITET  

OCH FRAMÅTANDA.
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Regeringen styr Sidas verksamhet genom instruktion, reglerings-
brev och strategier. Sidas årsredovisning tar sin utgångspunkt i 
dessa styrinstrument, och rapporteringen görs utifrån styrning 
enligt instruktion, återrapporteringskrav enligt regleringsbrev 
samt strategigenomförandet. Utöver den övergripande redovis-
ningen av strategigenomförandet i denna årsredovisning,  
rapporterar Sida årligen och i särskild ordning resultaten inom 
varje strategi till regeringen.  

Sidas årsredovisnings för 2018 består av 8 kapitel. Nedan följer 
en kort beskrivning av respektive kapitel i denna årsredovisning. 

Kapitel 3 Verksamhetens inriktning och organisationsstyrning 
I detta kapitel beskrivs Sidas målbild och verksamhetsplan för 
2018 samt arbetet med interna processer och kultur och arbets-
miljö. Vidare redogörs för framtagandet av en ny vision och hur 
myndigheten arbetat med organisationsstyrning under året.

Kapitel 4 Återrapportering enligt instruktion och 
regleringsbrev
I detta kapitel redovisas återrapportering utifrån Sidas uppdrag 
i instruktion och återrapporteringskrav i regleringsbrev. För 
läsbarhetens skull har resultatredovisningen av strategigenom-
förandet lyfts ut till egna kapitel (kap 5 och 6 nedan). 

Kapitel 5 Resultatredovisning per tematiskt område
I detta lämnar Sida en övergripande resultatredovisning av 
myndighetens verksamhet inom nio tematiska områden. Såväl 
redovisningsuppdrag som områdena är definierade i Sids regle-
ringsbrev för 2018. Redovisningen omfattar biståndsverksamhet 
och effekter som denna bedöms ha bidragit till. 

Kapitel 6 Resultatredovisning och förvaltningsanalys  
per strategi
I detta kapitel redovisas myndighetens resultat av det internationella 
biståndet utifrån de 44 strategier som Sida styrs genom (organi-

serade på anslagspost). För varje strategi redovisas en samman-
tagen bedömning av genomförandet, förändringar och förutsätt-
ningar i kontexten för strategigenomförandet, inkl. en redogörelse 
för mobiliserat kapital genom myndighetens garantiinstrument, 
givarkontexten samt synergier mellan olika strategier. Sist i respek-
tive strategiredovisning följer en prestations- och förvaltningsanalys. 

Kapitel 7 Finansiell redovisning
I detta kapitel återfinns Sidas finansiella redovisning i enlighet 
med Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag.

Kapitel 8 Styrelsens fastställande
I detta kapitel redovisas Sidas arbete med intern styrning och kon-
troll i enlighet med Förordning (2007:603) om intern styrning och 
kontroll. Här intygas vidare av Sidas styrelse att årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostna-
der, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Begrepp
I årsredovisningen används de båda begreppen Sverige och Sida, 
dock inte synonymt. I det internationella påverkansarbetet, till 
exempel i ett FN-organ, används begreppet Sverige för att mar-
kera att Sida agerat i sin roll som expertmyndighet till regeringen. 
När skrivningen Sida används är innebörden att arbetet skett 
inom ramen för det egna uppdraget, som också omfattar dialog 
och påverkansarbete.

Internationellt bistånd, bistånd och utvecklingssamarbete 
används synonymt.

Strategi används genomgående oavsett vilken formell benäm-
ning den har och avser strategier som regeringen beslutar och 
Sida får i uppdrag att genomföra.

Avseende förvaltningskostnader används begreppet kostnader. 
För transfereringar av biståndsmedel används begreppet utbetal-
ningar.

2. LÄSANVISNING

FÖRORdnIng (2000:65) OM ÅRSRedOVISnIng  
OCH BUdgeTUndeRlAg

1 kap. Inledande bestämmelser, 1 §, Myndigheten ska årligen 
upprätta och till regeringen lämna årsredovisning […]

3 kap. Resultatredovisning, 1 §, Myndigheten ska redovisa 
och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de 
uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till 
vad regeringen, i förekommande fall, har angett i reglerings
brev eller i något annat beslut.

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens 
prestationer har utvecklats med avseende på volym och  
kostnader.

Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som 
myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat 
annat. Förordning (2008:747).

eSV:s föreskrifter till 1 kap. 3 §

Årsredovisning […] ska ställas till regeringen och lämnas till 
berört fackdepartement.

eSV:s föreskrifter till 3 kap. 1 §

Allmänt
Resultatredovisningen ska avse den genomförda verksam
heten och resultatet av denna verksamhet. Informationen  
om resultatet ska vara baserad på dokumenterade data och 
mätmetoder. Eventuella osäkerheter i data och mätmetoder 
ska kommenteras.

Informationen om resultatet ska avse det senaste året och 
ska jämföras med motsvarande information från minst de två 
föregående åren. Väsentliga förändringar ska kommenteras. 
I de fall det inte är möjligt att ta fram jämförbara data för 
minst tre år i följd ska myndigheten kommentera detta.

Innehåll
I resultatredovisningen ska myndigheten översiktligt beskriva 
sin verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädes
vis de  viktigare prestationerna, deras volymer och kostnader. 
Innehållet i resultatredovisningen ska anpassas efter verk
samhetens art och regeringens behov av information.
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Verksamhetens inriktning och organisationsstyrning

Kenyanska kvinnor som har sökt finansiering för lokala projekt 
för klimatanpassning, inom ramen för ett Sida-stött program.
 Foto: Sida
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3.  VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH ORGANISATIONSSTYRNING

MyndIgHeTSFÖRORdnIng (2007:515)

Allmänna uppgifter

6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.

[…] Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksamhet 
och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verk
samheten.

FÖRORdnIng (2000:605) OM ÅRSRedOVISnIng OCH BUdgeTUndeRlAg

2 kap. 4 § Myndigheten ska i årsredovisningen även lämna information om andra 
förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av 
verksamheten. (F. 2007:1440)

eSV:s föreskrifter till 2 kap. 4 §

Information av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser ska information lämnas om 
 sådana förhållanden och händelser av väsentlig betydelse som har inträffat 
 under räkenskapsåret eller efter dess slut.

Väsentlighetskriteriet

Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de 
beslut som användaren fattar på basis av informationen i årsredovisningen.

Verksamhetsstyrning under 2018 
Inför arbetet med Sidas verksamhetsplanering 2016 arbetade 
Sidas ledningsgrupp gemensamt fram målbild 2018, fastställd av 
styrelsen och som tar utgångspunkt från Sidas instruktion och 
Sidas verksamhetsidé.

Målbild 2018 har för Sida inneburit följande strategiska 
 prioriteringar: 
• Intensifierat arbete inom miljö och klimat och jämställdhet
• Ökat samspel mellan det humanitära och det långsiktiga 

utvecklingssamarbetet
• Gemensam utgångspunkt för multidimensionell 

fattigdomsanalys

• Ökat fokus på innovation och nya samarbeten
• Förenklingsagenda och ändamålsenlighet börjar får  

genomslag i verksamheten
• Utvecklingsinitiativ har tagits för att stärka och utveckla 

verksamheten
• Arbete med kultur, medarbetare och ledarskap har fått  

ett ökat fokus som ett led i ett förändrat arbetssätt

Sidas verksamhetsplan för 2018 
När det gäller den första strategiska prioriteringen, som speglar 
tematiska perspektiv som ska genomsyra Sidas verksamhet, så 
har Sidas målinriktade arbete med miljö och klimat ytterligare 
stärkts 2018. Årlig intern revision säkerställer att den handlings-
plan som ligger till grund för miljöledningen efterlevs och att fokus 
på miljö och klimat upprätthålls och förstärks såväl det interna 
arbetet som i det arbete som Sida genom samarbetsparter stödjer. 

2018 var sista året i Sidas handlingsplan för jämställdhet och 
Sida arbetar vidare med jämställdhetsintegreringen inom ramen 
för verksamhetsstyrningen, både internt och i det arbete som Sida 
genom samarbetsparter stödjer och kommer under 2019 ta fram 
en ny plan.

Under 2018 har Sida vidare haft en fortsatt hög ambitionsnivå 
för integrering av perspektiven miljö och klimat, jämställdhet 
samt konflikt i hela Sidas samlade portfölj av strategier. 
Ambitionsnivån har löpande följts upp och analyserats vid tre 
 uppföljningstillfällen under året då dialog har förts om orsaker  
till ökningar/minskningar. 

Det verktyg som Sida under målbild 2018 tagit fram för bedöm-
ning av en multidimensionellt fattigdomsanalys har fått genom-
slag. Analysen har använts i olika faser av strategigenomförandet i 
drygt en tredjedel av det totala antalet strategier som Sida hante-
rar. Inom ramen för detta verktyg tas även de integrerande per-
spektiven omhand och analyseras i relation till respektive kontext.

Lärdomar från synergier mellan humanitärt arbete och 
utvecklingssamarbete togs vidare i organisationen under 2018. 

Målbild 2018 låg till grund för Sidas 
verksamhetsplanering 2018
Vi ska i linje med vårt uppdrag stimulera hållbar 
utveckling och att rädda liv. Vi strävar efter att 
leda förändringen som utrotar fattigdom. därför 
ska vi, genom att vara målmedvetna, öppna och 
modiga i genomförandet, gemensamt åstadkom
ma en förflyttning gör att vi 2018 är stolta över att:
•   Vi har hög tematisk kunskap och kompetens och  

är ledande inom jämställdhet, miljö och klimat  
i utvecklingssamarbetet.

•   Vi väljer aktörer och insatser utifrån relevanta 
 analyser av vad vi ska åstadkomma.

•   Vi har väl fungerande mötesfora/samverkans
former där viktiga förändringsaktörer för hållbar 
utveckling odlar relationer med varandra och med 
Sida för att utvecklingssamarbetet ska bli så effek
tivt och katalytiskt som möjligt.

•   Vi är kända för vårt ledarskap när det gäller innova
tiva lösningar, samverkansformer i våra insatser 
och finansieringslösningar.

•   Vi har effektiva former för ett fungerande samspel 
mellan  humanitärt och långsiktigt utvecklings
samarbete för hållbar  utveckling.

•   Vi är en modern och effektiv myndighet med interna 
processer, system och arbetssätt som stödjer och 
förenklar för verksam heten.

•   Vi är en kunnig och attraktiv myndighet med ett 
hållbart ledarskap och stark kultur grundad i våra 
värderingar.
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Det resulterade i att Sida, i sin förvaltningsbudget för 2019, gav 
prioritet åt ett antal nya tjänster vid utlandsmyndigheterna. Dessa 
ska specifikt arbeta med att ytterligare öka synergieffekterna.

Därtill genomfördes ett strategiskt initiativ för ökad förmåga 
till närvaro och arbete i länder med stora säkerhetsutmaningar, 
vilket resulterade i en genomförandeplan och identifiering av nya 
positioner i fält inför 2019. 

Sida har under 2018 arbetat med att upprätthålla kompeten-
sen och expertrollen inom samtliga av regeringens tematiska 
 prioriteringar för utvecklingssamarbetet. Satsningar har även 
gjorts på ökad kvalitet inom biståndsstatistik. 

Sida har även fortsatt utveckla och integrera innovativ sam-
verkan med andra, inklusive former för att mobilisera kapital för 
utveckling. Nätverk för samverkan med andra aktörer har genom-
förts och myndigheten har bland annat drivit frågor om de globala 
målen och finansieringsfrågor inom dessa. 

Strategiernas insatsportföljer har anpassats väl efter de förut-
sättningar och omständigheter som råder, även om vissa kontex-
ter är mer utmanande. Sida ser en generell försämring över tid 
avseende förutsättningarna att uppnå strategimålen på grund av 
en generell negativ utvecklingstrend i flera länder.

Interna processer
Under 2018 har Sida, i den takt som är möjligt för myndigheten, 
fortsatt att stärka bemanningen av utlandsmyndigheterna. 

Effektiviteten i utbetalningar, mätt som det totala utfallet i för-
hållande till anslaget, ligger på alla anslagsposter mellan 90–100 
procent. Sida har under året fortsatt arbetat med att försöka få en 
jämnare utbetalningstakt över året.  

Även strategiska initiativ för utveckling av myndigheten 
genomfördes inom ramen för Sidas utvecklingsråd. Dessa initiativ 
har bidragit till ökad digitalisering av myndigheten men också till 
utveckling av metoder. Under 2018 genomfördes en omfattande 
satsning på IT-kompetens i myndigheten som ett led i digitalise-
ringsarbetet. 

Under 2018 utvecklades arbetet med sårbarhetsanaly-
ser och interna dialoger har förts som ett led i att följa upp 
antikorruptionsarbetet – vilket också fallit väl ut genom ökat 
lärande på myndigheten. 

Kultur och arbetsmiljö
Myndigheten har under 2018 fortsatt arbetet med kultur, arbets-
miljö och ledarskap med fokus på tillit och helhetssyn. Arbetet 
med kultur och värderingar synkroniserades med framtagandet 
av en ny vision och verksamhetsidé för myndigheten. Samtal om 
tillitsbaserat ledarskap har varit ett tema för chefsnätverken som 
ett led i att bygga vidare på den positiva trenden kring ledarskap 
som tydliggjordes i medarbetarundersökningen 2017. Olika 
initiativ togs också för att utveckla mer adaptiva arbetssätt på 
myndigheten – ett arbete som tas vidare inom ramen för den nya 
verksamhetsplanen 2019–2021. 

Sjuktalen var fortsatt låga även om arbetsbelastning bedöms 
som bitvis hög. Arbetet med HR-dialoger, som ett verktyg för att 
följa upp arbetsmiljöplaner, har fallit väl ut och skapat ett mer 
levande samtal om arbetsmiljö där frågor bearbetas löpande. 

Säkerhetsfrågorna har fortsatt varit en stor satsning för Sida 
under 2018. Arbetet har under denna period fokuserat på med-
arbetarnas- och den interna säkerheten, informationssäkerhet 
samt förmågan att verka i svåra miljöer. 

Projektet för att hantera strategiska frågor relaterade till den 
planerade flytten av myndigheten har under året arbetat med kon-
sekvensbedömningar av flytten med fokus på arbetsmiljöfrågor.

Framtagande av ny vision
Erfarenheter av målbild 2018, som legat till grund för verksam-
hetsplaneringen 2016–2018, togs vidare in i arbetet med Sidas nya 
vision, verksamhetsidé och verksamhetsplan. Våren 2018 arbe-
tade Sida, i en deltagande process med medarbetare och partner, 
fram en gemensam vision och verksamhetsidé för myndigheten. 
Arbetet genomfördes med utgångspunkt i pågående kultur- och 
värderingsarbetet och lade grunden till en gemensam analys av 
Sidas roll i omvärlden. Sidas vision är varje människas rätt och 
möjlighet att leva ett värdigt liv och verksamhetsidén fokuserar på 
hur Sida ska rigga sig och arbeta för att i skilda kontext och en 
föränderlig omvärld genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. 

Med utgångspunkt i den nya visionen och verksamhetsidén 
togs en ny verksamhetsplan fram hösten 2018. Planen är treårigt 
rullande och uppdateras årligen. Initialt har den upprättats för att 
gälla för åren 2019–2021. De strategiska verksamhetsmål som 
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2018. Inför 2019 har en ny budgetbudgetmodell tagits fram som 
tydligare utgår från behov och förutsättningar och där volym som 
styrande faktor har tonats ner. 

Nya modeller och avtalsformer till exempel hängavtal till 
befintliga avtal har också utvecklats. Detta för att snabbare och 
mer effektivt kunna anpassa verksamheten och stödja priorite-
rade och tidskritiska insatser. I särskilt volatila och föränderliga 
kontexter har Sida prioriterat och kompletterat insatsportföljen 
med partner som har kapacitet att kunna agera snabbt och flex-
ibelt. Sida har också vidareutvecklat tillämpningen av kärnstöd 
och flexibelt programstöd vilket ger partnerorganisationer med 
kontextkunskap och närvaro ökad möjlighet att agera flexibelt och 
tidskritiskt. 

När det gäller kapacitet för att göra helhetsbedömningar och 
anpassa verksamheter vid förändrad omvärldskontext har Sida 
– utöver att prioritera och frigöra mer resurser för tidskritiska 
insatser och uppföljning – genomgående arbetat med relevans-
bedömningar av insatsportföljen samt strategisk fattigdoms- och 
utvecklingsanalys i uppföljningen av strategigenomförandet. 
Dialogen mellan utlandsmyndigheterna och Sida har stärkts och 
Sida har använt uppföljnings- och styrtillfällen för att säkerställa 
tidigt agerande vid förändringar i region- och landkontexten. 
Exempel att nämna från 2018 är strategiska ställningstaganden 
kring biståndet till Turkiet, Tanzania, Kambodja och Makedonien. 
En fördjupad kontext- och relevansanalys har gjorts inom ramen 
för de strategier som genomfört halvtidsöversyner under året och 
insatsportföljernas relevans har analyserats och bedömts konti-
nuerligt i samband med den tertialvisa uppföljningen. 

Ett antal arbetssätt och arbetsformer har under året förfinats 
för att säkerställa ett nära samarbete mellan utlandsmyndig-
heterna och Sida och därmed stärka kapaciteten för helhetsbe-
dömningar och anpassning av verksamheten. Exempel på arbets-
sätten är gemensamma kvalitetssäkringskommittéer, samarbete 
mellan regionala rådgivare stationerade i Stockholm och utlands-
myndigheterna, gemensamma avdelningsmöten samt månatliga 
möten i chefsgruppen med reflektion kring frågor av gemensamt 
intresse och gemensamt lärande i Sidas ledningsgrupp. Frågor 
rörande anpassning och omvärldsanalys har också prioriterats i 
samråden mellan UD och Sida.

Sida identifierat i denna plan är till för att stärka Sidas förmågor 
att genomföra sitt uppdrag. 

Översyn av styrmodell
Parallellt med processen för vision och verksamhetsidé gjordes 
även en översyn av Sidas styrmodell. Översynen resulterade i en 
ny lednings- och styrprocess, ny struktur på verksamhetsplan, 
en reviderad modell för Sidas verksamhetsprocesser samt styr-
filosofiska principer. Arbetet med styrmodellen kommer att vida-
reutvecklas kontinuerligt som ett nytt angreppsätt för att stärka 
arbetet med ändamålsenlig verksamhetsstyrning. 

effektiv och flexibel organisationsstyrning 
Sida fick i regleringsbrevet 2018 i uppdrag att inom ramen 
för villkoren i regeringens samlade styrning av biståndet, 
öka sin organisatoriska förmåga och effektivitet. Detta gällde 
särskilt säkerställd flexibilitet i hanteringen av tidskritiska 
och resursintensiva insatser, samt ökad kapacitet till 
helhetsbedömningar och förmåga till anpassning av 
myndighetens verksamhet vid förändrad omvärldskontext. 

När det gäller förmåga och effektivitet för flexibilitet i hante-
ringen av insatser har Sida utvecklat: Förenklad process och styr-
ning, stärkt intern kapacitet, samt förenklade samarbets- och 
avtalsformer med våra samarbetspartner.

Under våren 2018 lanserades en ny förenklad insatshante-
ringsprocess. Processen utgår från risk och väsentlighet och 
möjliggör kortare beredningsfas och snabbare igångsättning av 
implementeringen samt stärkt fokus på uppföljning. Ett särskilt 
spår har utvecklats för mindre insatser och för mycket tidskritiska 
humanitära insatser. Sida bedömer att förändringen har fått ett 
bra genomslag i verksamheten och vid uppföljningstillfällena har 
ett skifte kunnat skönjas då myndigheten lagt något mer tid på 
uppföljning/resultatstyrning än beredning av insatsportföljer. 

Givet ökningen av biståndsanslaget under åren har Sida paral-
lellt styrt om flera insatsportföljer mot större avtalsvolymer och 
längre insatsperioder. Detta för att upprätthålla hög effektivitet 
och kvalitet i handläggningen. De enheter och avdelningar som 
fortsatt hanterar många små och/eller särskilt tidskritiska och 
resurskrävande insatser har prioriterats i resurstillsättningen 



Xxx

XXXXXX Qui omni qui cori aut anti ut et hit et, sim invenda di-
onece sequia que moditate nimi, sequam fugit omnitis atectur 
atus esenimporum es magnat lant facerum quia cus explisit, au-
danditi blaut alicid etur, tecum harum exerum nobisque magnis-
ciis nonsequ aturibus volupta tioriatur acea volenis rem.

Återapportering enligt instruktion och regleringsbrev

Allt färre flickor i Sudan utsätts för könsstympning, bland annat 
tack vare Unicefs långvariga arbete för attitydförändringar  
i landet. Barnen på bilden deltar i en övning för att lära sig mer 
om sina rättigheter.

Foto: Unicef/Sudan
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4. ÅTERAPPORTERING ENLIGT INSTRUKTION OCH REGLERINGSBREV

Sidas årsredovisning är strukturerad utifrån Sidas styrning enligt 
instruktion samt de återrapporteringskrav som anges i Sida reg-
leringsbrev för 2018.  
I detta kapitel redogörs för större delen av denna återrapporte-
ring. För läsbarhetens skull har den resultatredovisningen som 
kopplar till strategierna (såväl utifrån tematiska områden som 
per strategi) lyfts ut till egna kapitel. 

Flera av återrapporteringskraven i kapitlet är årligen återkom-
mande, exempelvis rapporteringen kring Sidas bidrag och stöd 
till politik för global utveckling, expertstöd, utbildning och kompe-
tensutveckling för Sidas samarbetspartner, transparensgarantin, 
kompetensutveckling samt myndighetssamarbete finansierat 
genom EU:s biståndsbudget. Ett par nya har också tillkommit för 
2018, dessa är: informationssäkerhet, hållbarupphandling, upp-
handling som överstiger tröskelvärdet, FN:s säkerhetsrådsresolu-
tion 1325 (2000) samt sjukfrånvaro.

Redovisningen består av bakgrundsinformation, genomföran-
det och bedömning.

4.1 Verksamhet som bidrar till och stödjer genom
förandet av Sveriges politik för global utveckling

SIdAS InSTRUkTIOn

1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i uppgift att 
stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella bi
ståndet, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

3.2 § Myndigheten ska dessutom [...] inom ramen för den egna verksamheten 
och i samarbete med andra aktörer  bidra till genomförandet av Sveriges politik 
för global  utveckling

Bakgrund
Sveriges politik för global utveckling (PGU) antogs av riksdagen 
2003 med syftet att involvera samtliga politikområden i arbetet 
med att nå de dåvarande Millennieutvecklingsmålen, och för ökad 
koherens i det svenska biståndet. Målet för PGU är att bidra till en 
rättvis och hållbar global utveckling. Politiken ska präglas av ett 
rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv på utveckling.

Genomförandet av samstämmighetspolitiken i PGU bidrar på 
ett direkt sätt till mål 17 i Agenda 2030 som syftar till att stärka 
genomförandet och det globala partnerskapet för hållbar utveck-
ling. I Agenda 2030 samlas dagordningarna för fattigdomsminsk-
ning och hållbar utveckling. Agendans 17 globala mål är integre-
rade och odelbara och innehåller de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är uni-
versella och ställer högre krav på samstämmighet och samord-
ning mellan olika nivåer, aktörer och politikområden.

Genomförande
Utgångspunkten för Sidas utvecklingssamarbete är de behov, 
prioriteringar och förutsättningar som kvinnor, män, flickor och 
pojkar som lever i fattigdom har. Rättighetsperspektivet avser att 
garantera respekten för de mänskliga rättigheterna och att stärka 
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rättighetsbärarnas möjligheter att hävda sina rättigheter, samt 
att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, 
skydda och uppfylla dessa rättigheter. Sida använder därför en 
rättighetsbaserad ansats för att säkerställa att ickediskrimine-
ring, deltagande, öppenhet och insyn, ansvarsutkrävande och 
ansvarstagande integreras i hela verksamheten.

Sida bedömer relevansen av föreslagna biståndsinsatser uti-
från en mångdimensionell förståelse för fattigdom, som förutom 
inkomstfattigdom inbegriper bristande (i) resurser i en bredare 
bemärkelse, (ii) möjligheter och val, (iii) makt och röst, och (iv) 
säkerhet. Sidas metodstöd Poverty Toolbox1 har vidareutvecklats 
och är ett praktiskt stöd för analys av landspecifika utvecklings-
möjligheter och utmaningar, i syfte att stärka effektiviteten och 
relevansen i Sidas och landets strategier och program, men också 
i dialogen. Under 2018 har multidimensionella fattigdomsanaly-
ser gjorts i nio länder, använts som dialogverktyg med partner i 
ytterligare två länder, samt vid operationalisering av fem globala 
strategier. Dessutom har en multidimensionell fattigdomsansats 
försäkrats i hela kedjan från analys till strategi, operationalisering 
och insatser genom olika stöd i strategiprocessen. Analysen och 
dess verktygslåda har vidare använts som analysstöd av partner i 
strävan att översätta de globala målen till mer konkreta planer på 
landnivå.

Sida har under 2018 lämnat en skrivelse till regeringen om 
myndighetens arbete med Agenda 2030 och de globala målen.2 
Skrivelsen utgjorde ett underlag till regeringens arbete inför 
FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling – High Level 
Political Forum (HLPF) – i New York i juli 2018. Sidas skrivelse 
presenterade ett urval av insatser och resultat som visar på bred-
den i Sidas verksamhet och illustrerade myndighetens roll som 
finansiär, dialogpartnerexpert och facilitator i genomförande av 
Agenda 2030. 

Under 2018 har Sida utvecklat en ny vision som bygger på 
interna och externa omvärldsanalyser och framtidspaningar för 
att försäkra ett effektivt bistånd inom ramen för globala trender, 
Agenda 2030, Addis Abeba Action Agendan och Parisavtalet.

Under året har Sida medverkat i flera debatter kring det fram-
tida biståndet, med bland annat Center for Global Development, 
Nordic+ gruppen, Overseas Development Institute, Oxfam, 

International Institute for Environment and Development  samt 
Storbritanniens Department for International Development 
(DFID).

Inom OECD/DAC:s arbetsgrupp för statistik, Working Party 
on Statistics (WP-STAT), presenterade Sida 2017 en svensk pilot-
studie och modell för att på ett systematiskt sätt redovisa sin 
biståndsverksamhet mot mål och delmål i Agenda 2030. Ett för-
slag baserat på den svenska pilotens erfarenheter presenterades 
vid WP-STAT i juli 2018 för diskussion bland medlemsländerna. 
Efter mötet godkändes förslaget och en gemensam rapportering 
av de globala målen kopplat till biståndsinsatser kommer att 
implementeras under 2019. Sida kommer att rapportera mot de 
globala målen i sina system under 2019.

Sida har under 2018 haft en aktiv roll inom flera initiativ 
kring data om de globala målen, som medlem i den interna-
tionella TOSSD-arbetsgruppen, genomfört en IAEG konferens i 
Stockholm, och medverkat vid ett högnivå-rundabordssamtal vid 
IMF/Världsbankens vårmöten kring ”Big Data and Sustainable 
Development Goals”. Sida har även haft diskussioner om multidi-
mensionell fattigdomsanalys med Statistiska Centralbyrån.

I Sverige har Sida fortsatt att spela en viktig roll som  sam-
mankallande arena för samverkan inom Agenda 2030-arbetet. 
Myndigheten har under 2018 fortsatt initiativet med ett antal 
aktörsplattformar för samverkan mellan svenska myndigheter, 
civilsamhälle, företag, långsiktiga investerare, akademin med 
flera för vilka Sida är sammankallande eller drivande. Genom 
samverkan med övriga aktörsgrupper kunde Sida erbjuda kon-
kreta förslag till Regeringskansliets arbete med den nationella 
handlingsplanen för Agenda 2030 som lanserades i juni 2018. 
Nedan följer ett antal exempel på nätverk och forum som Sida 
hållit ihop under året: 
• Sida är sammanhållande för samverkansplattformen Svenska 

myndigheter för hållbar utveckling/GD-Forum, där 62 myndighe-
ter samarbetar och delar erfarenheter och metoder för genom-
förandet av Agenda 2030. En gemensam samverkansplan är 
under utarbetande i vilken myndighetsgemensamma uppgifter 
förutses inom hållbarhetsrapportering, kompetensutveckling 
etc. 
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Under 2018 påbörjades operationaliseringen av den nya Strategin 
för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder 
Agenda 2030 för hållbar utveckling (2018–2022)4. Utöver stra-
tegins övergripande mål – att bidra till kapacitetsutveckling, 
samverkan och partnerskap med en bredd av olika aktörer 
och utveckling av metoder och arbetsformer – är syftet att stärka 
och bredda den svenska resursbasen. Arbetet genomsyras av en 
hög ambition att samarbeta med en större andel både nya, och 
nya slags, aktörer i linje med hållbarhetsmål 16 och 17 för att 
uppnå Agenda 2030:s övriga 15 mål. 

Inom ramen för Informations- och kommunikationsstrategin5 
arbetar Sida med uppdrag om att informera en bredd av aktörer  
i det svenska samhället om Agenda 2030 och de globala målen. 

Bedömning
Sida bedömer att myndigheten bidragit till målet för PGU i den 
egna biståndsverksamheten, men också på andra politikområden 
inom ramen för samverkan med aktörer som universitet, myndig-
heter, kommuner och landsting, civila samhället och näringsliv.

Sida har under 2018 visat ledarskap i genomförandet av utveck-
lingssamarbetet för att stimulera en global hållbar utveckling. 

Genom att ta initiativ till en pilotstudie för att kartlägga den 
egna verksamheten i relation till de globala målen och dela 
erfarenheter och slutsatser med andra givare inom ramen för 
OECD/DAC, har Sida bidragit till att skapa bättre förutsättningar 
för en ökad samstämmighet med Agenda 2030 och dess mål och 
delmål.

Sida har också genom stöd till aktiviteter och initiativ även 
bidragit till att öka kännedomen om Agenda 2030 i Sverige.

• Sida samlar (sedan 2016) 18 svenska pensionsfonder, kapital-
förvaltare och investmentbolag i nätverket Swedish Investors for 
Sustainable Development (SISD) avseende deras roll för Agenda 
2030. Under 2018 har nätverket bland annat medverkat under 
Financing for Development Forum i New York samt arrangerat 
en konferens för internationella investerare kring deras roll 
för Agenda 2030, tillsammans med GRI, (Global Reporting 
Initiative), Global Compact och PRI (Principles for Responsible 
Investments). I tillägg kan Sida se att flera aktörer lanserat 
fonder samt investerat i linje med Agenda 2030 samt att fyra 
investerare tillsammans med Världsbanken arbetat fram en 
investering i en obligation med särskilt fokus på hållbara städer.

• Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) är ett 
nätverk som består av ett tjugotal ledande företag och tre 
expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket, som 
samordnas av Sida, har blivit ett forum för värdefullt lärande 
och en plattform för nya partnerskap, konkreta projekt och 
samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar 
utveckling. 

• Under 2018 genomförde Sida en utvärdering3 av SLSD. Studien 
ger en generellt positiv bedömning av SLSD och redovisar 
många resultat från nätverket sedan det skapades år 2013: 
(1) Nätverket lyckades att samla svenskt näringsliv i Agenda 
2030-processen och påverka de globala målen. (2) Nätverket 
har skapat ett värdefullt forum för lärande, utbyte och reflektion 
mellan medlemmarna. (3) Nätverket har resulterat i ömsesidig 
respekt och fördjupad förståelse mellan Sida och företagen. (4) 
Nätverket har ökat Sidas kapacitet att samarbeta med närings-
livet samt (5) som modell för aktörssamverkan, inspirerat andra 
liknande nätverk.  
 Utvärderingen pekar vidare på en rad förbättringsområden, 
bland annat att medlemmarna önskar jobba mer konkret för att 
själva kunna generera effekter utöver nätverket. Av den anled-
ningen genomfördes ett arbete under hösten 2018 för att hitta 
en förnyad riktning och arbetsform för nätverket. (Se avsnitt 4.3 
för mer information kring utvärderingen). 
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Genomförande
Under 2018 har expertstödet fokuserat på (1) de globala målen 
för hållbar utveckling, (2) ökat fattigdomsfokus och (3) kopplingen 
mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd. Expertstödet 
har vidare haft en stark koppling till de svenska biståndspolitiska 
prioriteringarna miljö och klimat, jämställdhet och freds- och 
statsbyggande samt till andra centrala områden inom svenskt 
utvecklingssamarbete6. 

Underlag till regeringen
Underlag till nya strategier

En central del av Sidas expertstöd handlar om att bistå 
Utrikesdepartementet (UD) med underlag till utarbetandet av nya 
strategier. Under 2018 har Sida bistått med underlag till de bilate-
rala strategierna för Somalia7, Sydsudan8, Uganda9 och Zambia10 
samt de globala tematiska strategierna för hållbar ekonomisk 
utveckling11 och socialt hållbar utveckling12. Dessutom lämnade 
Sida underlag för en ny strategi för kapacitetsutveckling som 
stödjer hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030 
samt utveckling och breddning av den svenska resursbasen13. 

Regleringsbrevsuppdrag

I enlighet med uppdrag i Regleringsbrev för budgetåret 2018 har 
Sida redovisat myndighetens arbete med Agenda 2030 och de 
globala målen14, hur garantiinstrumentet kan bidra till de svenska 
biståndspolitiska målen15, biologisk mångfald16, prognoser för 
handelsrelaterade insatser17 samt funktionshindersperspektivet i 
internationellt utvecklingssamarbete18. 

Dessutom har Sida lämnat två återrapporteringar av Sidas 
multilaterala utvecklingssamarbete19, och sammanställt Sidas 
bistånd för minhantering, insatser för att bekämpa illegal handel 
med små och lätta vapen samt implementering av vapenhandels-
fördraget. 20 

Sida tog under året fram en skrivelse om myndighetens 
erfarenheter inom ramen för projektet om övergången från lång-
siktigt utvecklingssamarbete till bredare relationer.21 Sida har 
också sett över samarbetet med andra myndigheter samt hur 
andra länder organiserar sitt arbete med statliga myndigheter 

4.2 expertstöd

SIdAS InSTRUkTIOn

3.1 § Myndigheten ska dessutom […] bistå regeringen med expertstöd, 
bedömning, analys, resultatredovisning och  annat underlag som är nödvändigt 
för regeringens utformning av biståndspolitiken och för genomförande av det 
bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet, humanitära biståndet och 
EUbiståndet.

Bakgrund
Sidas roll som expertmyndighet omfattar framför allt tre delar: 
(i)   Underlag till regeringen (bistå regeringen med expertstöd, 

såsom bedömning, analys, resultatredovisning och annat 
underlag, som på olika sätt bidrar till regeringens utformning 
och genomförande av biståndspolitiken och andra politik-
områden inom ramen för PGU), 

(ii)   Extern dialog och omvärldsanalys (aktivt delta i, påverka och 
dra lärdomar från den multilaterala, internationella och 
svenska utvecklingsdialogen och givarsamordningen, och 

(iii)   Strategigenomförande (medverka till relevant och effektivt 
strategigenomförande, det vill säga till genomförande av det 
bilaterala, regionala och globala utvecklingssamarbetet, samt 
till det humanitära biståndet). 

I detta kapitel kommer del (i) och (ii) av expertrollen att redovisas. 
Del (iii) Strategigenomförandet är en substantiell del av expertrol-
len men redovisas i kap 6 under respektive strategi. 

Sida fortsätter även att utveckla myndighetens roll som faci-
litator av utveckling som komplement till den mer traditionella 
rollen som finansiär eller att dela risk med finansiella aktörer. 
Sidas förmåga att arbeta i, och stimulera till, partnerskap med 
andra aktörer för bättre biståndseffektivitet och genomslag för 
svenska prioriteringar samt för att bidra till det normativa för-
ändringsarbetet på global nivå är en viktig del av en modern och 
global utvecklingsaktör och expertmyndighet.
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genom privata sektorn och globala investerare såsom pensions-
fonder och försäkringsbolag. Sidas generaldirektör ingick i den 
svenska delegationen och hade en aktiv roll i flertalet event.

• arrangerat diskussioner med FN i samband med två globala 
konferenser i Sverige om skatter och jämställdhet. Vid båda 
dessa deltog FN på hög nivå och tillfällena nyttjades för att 
samla FN-organen för att diskutera hur FN:s arbete kan stär-
kas. Under jämställdhetskonferensen samlade Sida jämställd-
hetsansvariga från olika FN-organ vilket bidragit till att stärka 
dialogen och samverkan inom FN på detta område. Sida bidrog 
under året också i arbetet med UNDP:s jämställdhetsstrategi, 
bland annat genom att mobilisera stöd i samband med styrel-
semötet. Sida deltog också i framtagandet av Sveriges under-
lag till FN:s politiska högnivå forum för hållbar utveckling och 
Agenda 2030 – High Level Political Forum (HLFP) – och ingick i 
den svenska delegationen under högnivåmötet i New York. 

• i samarbetet med Världsbanken deltagit i såväl vårmötet25 
som årsmötet26 där Sida följde upp det bilaterala högnivåmötet 
mellan Sverige och Världsbanken 2017 – High-Level Strategic 
Consultations (HLSC) – och inledde förberedelserna för nästa 
högnivåmöte i Sverige 2019. Den handlingsplan som antogs 
2017 har under 2018 möjliggjort ett närmare strategiskt samar-
bete för ökat fattigdomsfokus samt stärkt rättighetsperspektiv 
i Världsbankens arbete. Under årsmötet 2018 anordnade Sida 
– tillsammans med Världsbanken – separata möten på dessa 
teman och följde upp de största gemensamma biståndsinsats-
erna i syfte att öka fokus på de fattigaste och mest utsatta i 
bankens arbete. Sida hade också en aktiv roll i diskussionerna 
inför och bidrog med kommentarer till World Bank Report 2019: 
The Changing Nature of Work, i linje med Sidas syn på hållbar 
inkluderande ekonomisk utveckling och sysselsättning.

 EU-biståndet

I EU-biståndet har Sida under året stärkt samarbetet tillsam-
mans med övriga i ”Sverigelaget” – framför allt UD, svenska 
EU-representationen och utlandsmyndigheterna (UM) – och har 
genom närvaron på representationen i Bryssel kunnat medverka 
i olika processer som syftar till att öka medlemsländernas 

inom utvecklingssamarbetet, liksom gjort en översyn av vilka 
hinder som finns för att utveckla arbetet med svenska myndig-
heter inom utvecklingssamarbetet.22

Sida har anordnat en internationell konferens om kapacitets-
utveckling på skatteområdet och bidragit till det svenska medord-
förandeskapet för den Gröna Klimatfonden till den internationella 
konferens om Jämställdhet som Sverige stod värd för i april 2018, 
till arbetet om samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet 
mot antibiotikaresistens samt till Sveriges deltagande i Forum för 
utvecklingsfinansiering i april 2018 och toppmötet om finansiering 
av de globala målen för hållbar utveckling i september 2018. 

Extern dialog och omvärldsanalys
Multilaterala systemet

Sverige har en viktig roll i att delta i, påverka och dra lärdomar 
från det multilaterala systemet. Nedan följer en rad exempel 
kring Sidas arbete under året.

Sida har: 
• deltagit i de årliga styrelse- och årsmöten, liksom i de 

högnivåmöten som Sverige anordnade tillsammans med FN23, 
Världsbanken, EU och OECD/DAC. Vidare hölls bilaterala 
högnivåmöten med Unicef, UNFPA, UN Women, WHO, UNOPS 
och FN-sekretariatet. Sidas bidrag, i form av underlag som 
byggde på erfarenheter och exempel från Sidas samarbete i fält 
med FN, gav ytterligare tyngd och skärpa till dialogen, vilket i 
sin tur kan bidra till att Sverige kan påverka beslut och åtgärder 
som påverkar FN-systemets operativa verksamhet. 

• bidragit till UD och svenska FN-representationens arbete med 
den pågående FN-reformen24; bland annat genom att lyfta 
svenska prioriteringar i arbetet med att säkerställa en adekvat 
finansiering av FN på landnivå, inklusive i stärkandet av FN:s 
samordningsfunktion (Resident Coordinator).

• varit aktiv i förberedelser och genomförande av ett antal större 
globala konferenser i FN:s regi. Detta innefattar bland annat 
uppföljningen av Financing for Development och deltagandet 
i FN:s Generalförsamling (UNGA) där Sida genomförde olika 
sidoevent för att bidra till ökad finansiering av Agenda 2030 

DEN HANDLINGSPLAN SOM 
ANTOGS 2017 HAR UNDER 2018 

MÖJLIGGJORT ETT NÄRMARE 
STRATEGISKT SAMARBETE FÖR 
ÖKAT FATTIGDOMSFOKUS SAMT 

STÄRKT RÄTTIGHETSPERSPEKTIV  
I VÄRLDSBANKENS ARBETE.
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Reviews (MDCR) samt i Effective Institutions Platform (EIP). Sida 
sitter i ENVIRONETs ”bureau” sedan 2017 och valdes 2018 in som 
vice ordförande för GENDERNET, vice ordförande för WP-STAT 
samt medordförande för EIP.

Sida har fortsatt sitt arbete med OECD/DAC för att effektivisera 
CSO-stödet och DAC:s dialog med civilsamhället, bland annat 
genom en svensk sekondering till OECD. Sida var peer reviewer 
till OECD/DAC:s Development Report 2018: Leave No One Behind, 
med fokus på landanalys och data, och bidrog dessutom med en 
sektion om Sidas arbete med mångdimensionell fattigdomsana-
lys MDPA arbete och diskussioner kring ”Leave No One Behind” 
– begreppet31. Inom ramen för det fortsatta normativa arbetet 
med Blended Finance har Sida under 2018 deltagit i utform-
ningen av en handlingsplan för genomförande Tri Hata Karana 
Roadmap som presenterades tillsammans med Indonesien på 
Världsbankens årsmöte på Bali32. Inom ramen för handlingspla-
nen stödjer Sida en OECD studie som ska inspirera givare och 
privata finansiärer att arbeta tillsammans inom vatten området. 
Studien görs gemensamt mellan OECD miljöenhet och OECD/
DAC33. Under året inledde OECD/DAC en granskning av Sveriges 
långsiktiga utvecklingssamarbete och humanitära bistånd, den så 
kallade DAC Peer Review, där också Sidas verksamhet granska-
des. Med syfte att förbättra kvalitet och effektivitet av utvecklings-
samarbetet genomför DAC regelbundet systematiska gransk-
ningar av medlemsstaternas insatser inom utvecklingsområdet, 
främst avseende policy, implementering och humanitärt bistånd. 
En rapport från DAC:s granskning publiceras under 2019. 

Exempel på global dialog och påverkansarbete inom tematik  
och analys

Sida har under 2018 bidragit till utvecklingen av den globala arki-
tekturen inom utbildningsbiståndet, bland annat genom plats i 
styrelsen och i expertgrupp för Global Partnership for Education 
(GPE), genom att sitta i en expertkommitté i Education Cannot 
Wait (ECW) samt genom att delta i diskussioner om initiativet 
International Finance Facility for Education (IFFEd).

På hälsoområdet medverkade Sida i en rådgivningsgrupp till 
Guttmacher-Lancet SRHR-kommissionen som i maj 2018 lanse-

påverkan och aktiva deltagande i centrala beslutsprocesser 
för EU:s bistånd. Ett forum för samverkan mellan EU:s 
biståndsmyndigheter är European Practitioners Network, där Sida 
spelat en aktiv roll i prioriterade frågor som jämställdhet, rättig-
hetsbaserad ansats, biståndseffektivitet och EU-gemensam pro-
grammering27.

Sida deltog också i två större EU-gemensamma övningar i 
Mali28 och Kambodja29, i syfte att stärka medlemsländernas sam-
arbete och samverkan inom ramen för EU:s bistånd. Under 2018 
deltog Sida, för andra gången på tre år, i arrangemanget av ett 
stort svenskt biståndsmöte i Bryssel i syfte att stärka den svenska 
linjen i det gemensamma arbetet med EU:s olika institutioner30.

Sida har under året bidragit med underlag till UD inför for-
mulering av svenska positioner i EU:s tematiska och geogra-
fiska genomförandekommittéer samt inför rådslutsatser inom 
prioriterade tematiska områden. Sida gav omfattande formellt 
och informellt stöd till EU-kommissionen i utarbetande av 
det nya garantiinstrumentet som introducerades 2018. Vidare 
verkar Sida på uppdrag av regeringen i den operativa styrelsen 
för kommissionens garantiverksamhet. Vidare expanderar Sida 
den verksamhet som finansieras genom delegerade medel 
från EU-kommissionen. I arbetet med att genomföra EU:s nya 
biståndspolitiska ramverk, European Consensus on Development, 
har Sida bidragit till att vidareutveckla EU:s bistånd genom hand-
lingsplanen för jämställdhet (GAP2) samt EU:s arbete med en rät-
tighetsbaserad ansats. Sida har också deltagit i arbetet med över-
synen av EU:s finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete. 
Som en del av Sidas engagemang i EU:s bistånd ökar Sida antalet 
svenska nationella experter som myndigheten tillgängliggör för 
relevanta EU-institutioner.

OECD/DAC

Sida har under 2018 deltagit i OECD/DAC:s nätverk för jämställdhet 
(GENDERNET), nätverket för demokrati och offentlig förvaltning 
(GOVNET), nätverket för miljömässig hållbarhet (ENVIRONET), nät-
verket för konfliktdrabbade och sviktande stater (INCAF), nätverket 
för utvärdering samt i Anti-Corruption Task Team, arbetsgrupp för 
biståndsstatistik (WP-STAT), gruppen för Multidimensional Country 
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årliga möte. MDPA-ansatsen var central för Sidas diskussioner 
under Oxford Poverty and Human Developments (OPHI:s) årsmö-
ten, med högnivåmedverkan från Sidas partnerländer, liksom i de 
seminarier OPHI har haft på Sida. Sida har även haft diskussioner 
kring framtida utmaningar för global utveckling och MDPAn som 
ramverk, med centrala tankesmedjor som Brookings, Center for 
Global Develoment (CGD) och Overseas Development Institute 
(ODI). ODI har under 2018 genomfört en MDPA för Sida som också 
ledde till fördjupad metoddialog. Under DFID:s arbete med för-
nyad ansats till landanalys har Sidas erfarenheter med mångdi-
mensionell fattigdomsanalys varit en viktig del i processen. 

Som deltagare i Global Council for SDG1 (poverty), ett initiativ 
under World Government Summit som samlar en grupp världs-
ledande experter och aktörer inom fattigdom, har Sida med-
verkat vid flera möten och diskussioner under året. Stockholm 
Statement37 följdes upp med ett högnivåmöte i Tanzania, där Sida 
var initiativtagare och bidragande, där de nya principerna diskute-
rades och satte grunden för fortsatt dialog på landnivå. 

Sida samarbetar med Blending Finance plattformen 
Convergence som de senaste åren fått en ledande roll att utbilda 
och inspirera privata och offentliga aktörer att öka användningen 
av innovativa finansieringslösningar för att nå utvecklingsresultat. 
Ett tvådagarsseminarium hölls på Sida i maj 2018 och samlade 
representanter från ledande aktörer som delade erfarenheter 
kring grundläggande koncept och med särskild djupdykning avse-
ende möjligheter och ställningstaganden i relation till jämställd-
het och vatten/sanitets området.38

Bedömning
Sida bedömer att myndighetetens expertstöd i form av rapporter 
och underlag och deltagande i multilaterala och internationella 
fora och sammanhang under 2018 svarat upp mot instruktionens 
och regleringsbrevets krav. Genom expertstödet har myndig-
hetens kompetens, lärdomar och erfarenheter från bistån-
dets genomförande kunnat födas in i svenskt policyskapande. 
Expertstödet bedöms också ha bidragit positivt till att säkra 
samstämmighet och slagkraft i det svenska agerandet gentemot 
globala och multilaterala aktörer samt i viktiga internationella 
policyfora.

rade en rapport med en ny SRHR-definition samt rekommenda-
tioner om ett paket av grundläggande SRHR-tjänster som länder 
bör tillhandahålla34.

Mexico City Policy (MCP), även kallad ”Protecting Life in Global 
Health Assistance” (PLGHA), som antogs av den amerikanska 
regeringen i början av 2017 har fortsatt kräva särskilda insatser 
för att värna Sidas SRHR-bistånd. I juli 2018 presenterade Sida en 
sammanställning och analys av konsekvenserna av MCP/PLGHA35 
på den internationella aidskonferensen i Amsterdam.

Inom miljö och klimatområdet, bidrog Sida med expertis och 
stöd till förhandlingsprocesser under klimatkonventionen. Under 
2018 deltog Sida i förhandlingarna om Parisavtalets genomför-
ande och ingick i den svenska delegationen till FN:s klimatkon-
ferens i Katowice (COP24)36 i december. Sida bidrog vidare med 
underlag till OECD:s rapport om klimatfinansiering. Sida bistod 
dessutom regeringskansliet i det svenska medordförandeskapet 
för Gröna klimatfonden samt bedömningen av projektförslag till 
Fonden, där Sverige är sjätte största givare. 

Sida har under 2018 ingått i flera svenska större delegationer 
till FN, bland annat i FN:s kvinnokommission i New York i mars, 
FN:s befolkningskommission i april, Världshälsoförsamlingen 
i maj, samt i uppföljningen av FN:s konvention mot korruption i 
november. 

Sidas multidimensionella fattigdomsanalys (MDPA) och hållbar 
inkluderande ekonomisk utveckling, i linje med Agenda 2030, 
har under 2018 fortsatt diskuterats i en rad forum, inte minst i 
uppföljningen av det bilaterala högnivåmötet med Världsbanken 
Ett nära samarbete har utvecklats mellan Världsbanken, IFC och 
Sida kring landanalys och multidimensionell fattigdom gene-
rellt, liksom med ett ”Country Analytics Community of Practice” 
som förutom Världsbanken och IFC inkluderar Storbritanniens 
Department for International Development (DFID), European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) och European 
Investment Bank (EIB). Ett rundabordssamtal med givare kring 
den nya fattigdomsstatistiken och Världsbankens rapport Poverty 
and Shared Prosperity 2018 anordnades av Sida och Världsbanken 
vid IMF/Världsbanken årliga möte. Under 2018 har ett djupare 
metodsamarbete med OECD:s Multi-Dimensional Country Review 
(MDCR) group utvecklats och Sida har medverkat vid MDCRs 
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Strategiska utvärderingar

Följande tre strategiska utvärderingar har färdigställts under 2018:
1.  Utvärderingen om Sidas förmåga att arbeta adaptivt drar på 

lärdomar av projekt med Market Systems Development (MSD) 
ansatsen39. Sida har finansierat totalt 35 MSD-projekt under 
de senaste 20 åren, till ett värde av totalt 2,7 miljarder kronor. 
Utvärderingen visade hur MSD skiljer sig från traditionella 
ansatser och menade att den är värdefull för marknadsut-
vecklingsinsatser, men även inom andra områden där utveck-
lingsprocessen kan betecknas som komplex, kontextberoende 
och icke-linjär. Utvärderingen konstaterade att Sidas relativt 
flexibla ramverk av regler, riktlinjer och system för projektupp-
följning ger utrymme för adaptiva arbetssätt och innovation. 
Men för att detta ska ske på ett mer konsekvent och effektivt 
sätt så behöver organisationen investera i personalens kun-
nande om adaptiva arbetssätt och systemansatser, samt i en 
kultur där utrymme för experimenterande och lärande ingår 
på ett tydligare sätt. Sex rekommendationer för stärkt arbete 
med MSD-ansatsen och förbättrad insatshantering mer gene-
rellt ges, vilka berör flertalet avdelningar på verket.

2.  Utvärderingen av tio av Sidas globala utlysningsfonder40 
visade att utlysningsfonder är ett instrument som möjliggör 
civilsamhälle och privata aktörer att utveckla innovativa lös-
ningar på utvecklingsproblem. Utvärderingen konstaterade 
att en majoritet av fonderna har nått sina mål i stort och att 
privatsektorinriktade fonder varit effektiva i att öppna upp 
och minska risker på svåra marknader. Sidas finansiering 
på 1,2 miljarder kronor under tioårsperioden har genererat 
ytterligare finansiering från givare om 5,8 miljarder kronor och 
vidare en dubblering av detta givet den matchning av kapital 
som genomförande aktörer bidrar med. Fem förutsättningar 
för att instrumentet ska vara relevant att använda samt sex 
framgångsfaktorer identifierades som Sida kommer använda 
för att stärka pågående och nya fonder.

3.  Utvärderingen av Swedish Leadership for Sustainable 
Development41 (inom viket Sida faciliterar samarbete inom 
Agenda 2013 mellan 26 svenskrotade företag) konstaterade 
att nätverket har varit högst relevant för att engagera delar av 

4.3 Tillvarata kunskap från utvärderingar vid 
genomförandet av utvecklingssamarbete

SIdAS InSTRUkTIOn

2.6 § Vidare ska myndigheten i sin verksamhet […] tillvarata kunskap från såväl 
egeninitierade som externa utvärderingar vid genomförande av utvecklings
samarbete.

Bakgrund
Varje år upphandlar de operativa enheterna på Sida ett antal så 
kallade decentraliserade utvärderingar, som genomförs av obero-
ende konsulter. Majoriteten av de decentraliserade utvärdering-
arna är projektutvärderingar. Slutsatser och rekommendationer 
ligger till grund för Sida och Sidas samarbetspartner arbete med 
att utveckla både utformning och genomföranden av insatser. 
Utvärderingarna publiceras i Sidas publikationsdatabas som finns 
tillgänglig på Sidas hemsida. 

Därutöver beslutar generaldirektören om ett antal så kallade 
strategiska utvärderingar vilka behandlar frågor av verksöver-
gripande intresse och är av vikt för myndighetens styrning och 
lärande. Sida har formaliserade rutiner för att ta fram ställnings-
taganden och åtgärdsplaner utifrån slutsatser och rekommenda-
tioner i utvärderingar. I tillägg till de strategiska och decentrali-
serade utvärderingarna initieras och genomförs utvärderingar av 
andra aktörer. 

Genomförande
Under 2018 färdigställdes tre strategiska utvärderingar och 30 
decentraliserade utvärderingar. Därutöver publicerades en sam-
manställning av 33 decentraliserade utvärderingar publicerade 
under 2017.

Nedan följer en sammanfattande redovisning av dessa utvär-
deringar samt relaterande arbete:
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viss utsträckning utgått både från externt och internt initierade 
utvärderingar. Detta gäller även för den redovisning av strategi-
genomförande och strategimål som Sida genomför. 

Som ovan nämnt har Sida under året publicerat en samman-
ställning av de 33 decentraliserade utvärderingarna som upp-
handlades och publicerades 2017.43 De observationer som gjordes 
i granskningen av utvärderingarna kommer användas för att 
utveckla Sidas metod- och rådgivningsstöd. 

Lärande från externa aktörer

Sida bedriver en aktiv omvärldsbevakning och omhändertar 
kunskap och lärande från externa aktörer för att kontinuerligt 
utveckla verksamheten. Verksamhetstödjande funktioner på 
Sida har ett särskilt ansvar att ta del av rapporter, forskning och 
utvärderingar inom sitt specialistområde och omsätta dessa i 
praktisk rådgivning och stöd kopplat till strategigenomförandet. 
I syfte att främja bredare dialog och kunskapsöverföring från till 
exempel externt initierade utvärderingar arrangerar Sida årligen 
olika typer av seminarier med externt inbjudna gäster och talare. 
En viktig komponent för att bevaka och lära av utvecklingen, inom 
för verksamheten särskilt prioriterade områden, är också Sidas 
direkta medverkande i ett urval av nätverk och ”community of 
practice” såsom exempelvis OECD/DAC. I Sidas verksamhetsplan 
för 2019–2021 finns målsättning om att Sida i ökad grad ska bli 
en lärande organisation och ytterligare stärka sin förmåga att 
omsätta lärdomar och kunskap i välgrundade val och beslut, för 
att bättre bidra till utveckling för de allra fattigaste.

Bedömning
Sida bedömer att lärande från utvärderingar har bidragit till att 
säkerställa kvalitet och höja effektiviteten i biståndsverksam-
heten. Sida har utifrån ovan redovisade utvärderingar under 2018 
tagit tillvara kunskap och rekommendationer från både egen-
initierade och externt initierade utvärderingar.

svenskt näringsliv i frågor om hållbar utveckling, inte minst 
i processen som ledde fram till formulering av Agenda 2030. 
Nätverket är välorganiserat med engagerade medlemmar och 
besitter en unik position när det gäller internationellt hållbart 
företagande och bistånd. Swedish Leadership var ett nytt sätt 
för Sida att arbeta med svenskt näringsliv och har fått stå 
som modell för andra nätverksinitiativ på Sida. Utvärderingen 
konstaterar dock att nätverket inte märkbart har påverkat 
medlemmarnas och Sidas kärnverksamhet och arbetssätt, 
eller fungerat som en hävstång för ökade resurser för hållbar 
utveckling i den privata sektorn. 

Deltagande utvärderingsprocesser och seminarier för såväl Sida 
som partner skapade lärande från dessa utvärderingar, till exem-
pel under Sthlm Evaluation Week som genomfördes tillsammans 
med Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Arbetet med att ta 
fram specifika åtgärdsplaner på basis av rekommendationerna 
har påbörjats och slutförs våren 2019.

Under 2018 tog Sida vidare fram en åtgärdsplan för den stra-
tegiska utvärdering om International Training Program modellen42 
som färdigställes 2017. Utvärderingen ingår som referens i Sidas 
underlag till ny strategi för kapacitetsutveckling samt i regle-
ringsbrevsuppdraget för ökad myndighetssamverkan i svenskt 
utvecklingssamarbete. Den har också bidragit till fortsatt metod-
diskussion på ansvarig enhet, samt i deras dialog med samar-
betspartners.

Decentraliserade utvärderingar

Under 2018 har Sida publicerat 30 decentraliserade utvärde-
ringar. På insatsnivå används ofta utvärderingar av en tidigare fas 
av projekt eller program för att göra justeringar i insatsen och/
eller som grund för ett finansieringsbeslut. Ställningstaganden 
till rekommendationer och beslut om åtgärder görs som en del 
i Sidas insatshantering. I den inledande fasen av strategiska 
utvärderingar används internt och externt initierade utvärderingar 
för att ta fram en sammanställning av kunskapsläget. Vid utar-
betande av underlag för nya strategier för utvecklingssamarbete 
med ett land, region eller en global tematik har Sidas analyser i 
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antalet kurser och deltagare ökat har den genomsnittliga kostna-
den per kurs och deltagare också minskat. 

Innehållet i kurserna speglar prioriterade metoder, teman och 
perspektiv i utvecklingssamarbetet samt behov från aktörerna, till 
exempel resultatstyrning anti-korruption, miljö/klimat, jämställd-
het, och konflikt. Under oktober arrangerade Sida Partnership 
Forum en temamånad med extra fokus på miljö/klimat och jäm-
ställdhet och i samband med detta anordnades bland annat en 
kurs där båda perspektiven integrerades. Under 2018 startades 
även ett arbete med att integrera multi-dimensionell fattigdoms-
analys i kurserna. 

Sida Partnership Forum utgår från evidensbaserad kunskap 
om vuxenlärande vid utformningen av utbildningar. För att nå 
bestående resultat används interaktiva metoder för kontakt med 
deltagare innan och efter kurstillfällena. Genom individualiserad 
feedback får deltagarna tips och råd hur de ska ta lärdomarna 
vidare, handlingsplaner upprättas av deltagarna själva under 
utbildningstillfället för hur arbetet ska tas vidare inom respektive 
organisation. 

Sida Partnership Forum uppmuntrar till fler deltagare från 
samma organisation för ökat genomslag. Som ett exempel 
genomfördes i november en pilot ”Bortom workshop – Hur bidra 
till hållbar kapacitetsutveckling”45 med ett begränsat antal myn-
digheter som fick skicka flera nyckelpersoner till en och samma 
workshop. Syftet med workshopen var att myndigheterna skulle 
stärka sin kapacitet i Sverige, för att i nästa steg kunna spegla det 
inom det internationella arbetet. En myndighet deltog med hela 
sin internationella enhet. 

Sida Partnership Forum har även stärkt förmågan att utvärdera 
hur det inlärda applicerats. Under 2018 var efterfrågan extra stor 
på resultatstyrning. För att kunna tillmötesgå behoven satte Sida 
Partnership Forum in tre extra kurser. Resultatet av den e-post-
korrespondens som skett efter totalt fem kurser inom resultatstyr-
ning (jmf två kurser 2017), visar att kursdeltagare tagit lär domar 
vidare från kursen och applicerat detta på arbetsplatsen46.

Inom resursbasutvecklingen har Sida Partnership Forum 
fortsatt anordna utbildning för deltagare som antagits till de olika 
resursbasprogrammen i form av förberedelsekurser och karriär-

4.4 Utbildning och kompetensutveckling för Sidas 
samarbetspartner

SIdAS InSTRUkTIOn

3.6 § Myndigheten ska dessutom [...] vid myndighetens utbildningscentrum  
i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbets
partner inom utvecklingssamarbetet,

Bakgrund
Sida anordnar utbildning för aktörer som är involverade i svenskt 
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd för att stärka 
genomförandet av det svenska biståndet. Det handlar främst om 
svenska aktörer från civilsamhället, myndigheter, näringslivet och 
akademin samt deras internationella partners. Utbildningarna 
äger rum vid myndighetens utbildningscenter Sida Partnership 
Forum i Härnösand.

De kapacitetsutvecklande insatserna handlar om att stärka 
organisationers och myndigheters organisatoriska kapacitet inom 
tematik och metoder som är relevanta för utvecklingssamarbetet, 
så att de kan driva förändring och på så sätt stärka det svenska 
biståndets genomslag i Sidas samarbetsländer.

I Härnösand genomförs även förberedelseutbildning och indi-
viduell kompetensutveckling för akademiker inom ramen för de 
så kallade resursbasprogrammen; praktikantprogrammet, MFS, 
JPO, SARC, SDP, BBE, UNYV och JPD44. Resursbasprogrammen 
möjliggör förutom praktik och utbyten, även tjänstgöring inom 
FN-organisationer, EU och i Sidas samarbetsländer.

Sida Partnership Forum fungerar även som mötesplattform. 
Centret skapar tillfällen för olika aktörsgrupper att mötas för att 
dela kunskap och erfarenheter inom utvecklingssamarbetet.

Genomförande
Under 2018 ökade volymen för såväl antalet kurser som delta-
gare. Sida Partnership Forum organiserade och faciliterade 58 
utbildningstillfällen 2018, jämfört med 48 utbildningstillfällen 
2017. Antalet deltagare ökade med cirka 30 procent. I och med att 
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till förändring framgår av sammanställningen av kurserna för 
resultatstyrning 2018.50

Mot bakgrund av hög relevans och kvalitet i utbildningarna 
samt stärkt organisatorisk förankring, bedömer Sida att arbetet 
bidragit till att stärka svenska biståndsaktörers kapacitet att bidra 
till förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom 
och förtryck. 

planering. Även här har kurserna ökat i antal. Detta beror på att 
förberedelsekurserna för MFS återgått till en mer normal nivå, 
men också att fler förberedelsekurser för UN Youth Volunteers 
genomförts till följd av att Sida rekryterat fler personer under 
2018. En nyutvecklad förberedelsekurs genomfördes för utbytes-
studenter inom Linnaeus Palme-partnerskap47 tillsammans med 
Universitets- och högskolerådet.

Myndigheter och civilsamhällesorganisationer är fortsatt 
de största målgrupperna för Sida Partnership Forum, men 
under 2018 har kontakten med näringslivet förbättrats betyd-
ligt. Flera aktörsgrupper, bland annat näringslivet, har börjat 
upptäcka möjligheten att använda Sida Partnership Forum som 
mötesplattform. Under 2018 hölls till exempel nätverksträffar 
med Young Sustainability Professionals48 och Sustainergies49 i 
Härnösand. Båda är nätverk för unga som arbetar med hållbar-
hetsfrågor. Deltagarna representerade företag, organisationer, 
universitet och myndigheter. 

Bedömning
Sida bedömer att intresset för att ta del av de kapacitetshöjande 
insatser som erbjuds på Sida Partnership Forum har ökat bland 
Sidas samarbetspartner. Statistiken visar en ökning i såväl antalet 
kurser som deltagare. Fler aktörer har börjat använda centret som 
mötesplattform, vilket ökar möjligheterna till dialog och erfaren-
hetsutbyte mellan aktörsgrupper. Civilsamhällesorganisationer 
och myndigheter är fortfarande de största målgrupperna, men 
genom stärkt samverkan med näringslivet har flera nya projekt- 
och nätverksmöten kommit till under året.

Sida bedömer att en anledning till det ökade intresset för 
kursverksamheten är arbetet med den pedagogiska plattformen 
som förankrats under året och medfört en kvalitetshöjning som 
uppskattats av Sidas partner. Genom tydliga mål och bättre upp-
följning har Sida Partnership Forum möjlighet att efter kursens 
slut utvärdera inlärning snarare än upplevelse. Återkoppling på 
att det inlärda tagits vidare inom organisationer och faktiskt lett 

Tabell 4.4.2: könsfördelning kurser

2018 2017 2016

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Kapacitetsutvecklingskurser 436 70% 189 30% 313 65% 171 35% 404 68% 188 32%

Resursbaskurser 738 76% 235 24% 564 78% 159 22% 725 73% 265 27%

Totalt antal per kön 1 174 73% 424 27% 877 73% 330 27% 1 129 71% 453 29%

Totalt antal deltagare per år 1 598 1 207 1 582

Tabell 4.4.1: prestationer och kostnader

2018 2017 2016

Antal
Utfall per kurs  

i tkr1 Antal
Utfall per kurs  

i tkr1 Antal
Utfall per kurs  

i tkr1

Genomförda kapacitets
utvecklingskurser

24 142 18 200 19 190

Deltagare kapacitets
utvecklingskurser

625 5 484 7 592 6

Genomförda resursbaskurser 34 267 30 248 33 221

Deltagare resursbaskurser 973 9 723 10 990 7

1  Kostnaden avser enbart direkta kurskostnader som finansieras av sakanslag, det vill säga exklusive lönekostnader och andra 
förvaltningskostnader.
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ställa att myndigheter uppfyller kravet på full kostnadstäckning 
vid tjänsteexport, beviljar Sida kostnadsersättning för de kost-
nader som inte täcks av EU. Kostnadsersättningen ger svenska 
myndigheter möjlighet att konkurrera med andra medlemsstater 
om twinningprojekt samt minskar eventuella finansiella hinder för 
svensk tjänsteexport.

Under 2017 minskade EU sin finansiering till deltagande 
myndigheter i medlemsländer från 450 till 350 euro/dag. Antalet 
publicerade twinninguppdrag reducerades också till hälften under 
2018. Som en konsekvens av detta minskade antalet ansökningar 
från svenska myndigheter under 2018. Sida har under 2018 
genomfört åtgärder för att öka svenska myndigheters intresse 
för twinningprojekt. Sida har tagit höjd för EU:s ändrade regler 
genom reviderade riktlinjer för det ekonomiska stöd som erbjuds 
svenska myndigheter51 (för att på så vis uppnå full kostnadstäck-
ning). Myndigheter erbjuds vidare att genomföra en sonderings-
resa som en del i förberedelserna att lämna anbud på twinning-
projekt. Under 2018 genomförde Lantmäteriet en sonderingsresa 
till Moldavien. För att hjälpa myndigheter att se relevansen av 
planerade EU-projekt i relation till Agenda 2030 har Sida tagit 
fram ett underlag som matchar kommande twinningprojekt till 
relevanta 2030-mål. Underlaget lanserades, tillsammans med  
det nya finansiella stödet, i slutet av 2018 och träder i kraft 2019.  
I december genomfördes ett nätverksmöte där det nya stödpake-
tet lanserades.

De totala utbetalningarna till twinningprojekt från Sida var 
under 2018 ca 2,0 miljoner kronor. Sida bidrar för närvarande till 
fem pågående twinningprojekt: 1) SWEDAC:s projekt52 i Jordanien 
som de genomför tillsammans med systermyndigheter från 
Tyskland och Österrike. Projektet är nu inne i genomförandefa-
sen. 2) Arbetsförmedlingen har nyligen avrapporterat genom-
förandefasen av ett projekt i Azerbajdzjan tillsammans med 
Österrike och Litauen53. 3) Migrationsverket avslutade ett projekt 
i Serbien under våren men har kvar ett projekt i genomförande-
fasen i Kosovo54. 4) Jordbruksverket är inne i genomförandefasen 
för ett projekt i Moldavien tillsammans med Litauen och Lettland 
som konsortiepartners.55 5) Naturvårdsverket inledde 2017 ett 
twinningprojekt, i konsortium med Österrike och Litauen, med 

4.5 Myndighetssamarbete finansierat genom eU:s 
biståndsbudget

SIdAS InSTRUkTIOn

3.7 § Myndigheten ska dessutom [...] vara nationell kontaktpunkt för myndig
hetssamarbete (Twinning och Technical Assistance Information Exchange, 
TAIEX) finansierat genom EU:s biståndsbudget,

Bakgrund
Twinning och TAIEX är EU:s biståndsinstrument för institutions-
byggande. Verksamheten baseras på samarbete mellan myndig-
heter i EU-medlemsländer och mottagarländer. 

TAIEX är ett instrument för snabb och effektiv teknisk assis-
tans och är begränsat till en specifik uppgift under en kortare 
tidsrymd. Det genomförs i form av workshops och expertuppdrag 
till mottagarlandet eller studiebesök i en medlemsstat. 

Twinningprogrammet syftar till att stödja institutionsut-
veckling i kandidatländer, potentiella kandidatländer samt 
länder i Östeuropa, Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern. 
Programmet bidrar till att EU:s kandidatländer och potentiella 
kandidatländer anpassar sig till unionens lagstiftning, samt till 
kunskapsutbyte mellan EU:s medlemsländer och grannländer. 
Projekten under Twinningprogrammet implementeras antingen 
under sex månader (så kallad Twinning Light), eller 18–24 
månader (så kallad Twinning Classic. Kontraktsvolymen för EU:s 
Twinningprojekt varierar mellan 1–3 miljoner kronor för Twinning 
Light upp till ungefär 20–30 miljoner kronor för Twinning Classic. 

Genomförande
Som nationell kontaktpunkt för både Twinning och TAIEX 
förmedlar Sida information om möjligheter till EU-finansiering 
genom Twinning och TAIEX till andra svenska myndigheter. I upp-
draget ingår också att främja, utveckla och koordinera aktiviteter 
för svenska myndigheter. Sida faciliterar kontakter till andra län-
ders myndigheter, genomför kapacitetsutvecklingsinsatser i form 
av skräddarsydda utbildningar för svenska myndigheter, samt ger 
råd till dessa inför och under ansökningsprocessen. För att säker-
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det serbiska ministeriet för jordbruk och miljöskydd (Ministry of 
Agriculture and Environmental Protection), inom området avfalls-
hantering.56 Detta twinningprojekt har synergier med Sveriges 
bilaterala bistånd, då Naturvårdsverket har ett bilateralt samar-
bete med samma ministerium genom stöd från Sida.

Sida noterar att flera utmaningar präglar twinningprojekten 
inom EU. För det första upplever många svenska myndigheter 
EU:s administrativa krav och rutiner som striktare och mer tids-
krävande än vad de kunnat förutse. För det andra menar flera 
myndigheter att EU-Twinning inte ger full kostnadstäckning i 
enlighet med avgiftsförordningen. För att bemöta utmaningarna 
erbjuder Sida idag, som nämns ovan, skräddarsydda utbildningar 
för att öka myndigheters kunskap kring EU:s riktlinjer samt 
bidrag till kostnadsersättning för delar av de kostnader som inte 
täcks av EU. 

Bedömning
Sida ser Twinning som en god möjlighet för myndigheter att 
operationalisera sitt arbete mot Agenda 2030-målen. Sida 
ser vidare att Twinning och TAIEX, utgör bra komplement till 
Sveriges bilaterala stöd genom Resultatstrategi för Sveriges 
Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–
2020, genom att använda svenska myndigheters kunskap och 
erfarenheter.

Sida bedömer att svenska myndigheters kapacitet att ansöka 
om och beviljas finansiering av twinningprojekt behöver stär-
kas ytterligare. Även relationerna mellan svenska myndigheter, 
mottagarländernas myndigheter och förvaltningar samt utlands-
myndigheter behöver stärkas. Både Twinning och TAIEX hjälper 
svenska myndigheter att dela med sig av kunskap och erfaren-
heter inom sina specialområden så att respektive samarbetsland 
ska kunna leva upp till anpassningskraven enligt EU:s regelverk. 
Trots att Twinning och TAIEX är kostnadskrävande biståndsformer 
i förhållande till förvaltningskostnader, bedömer Sida att nuva-
rande volymnivåer är rimliga och nödvändiga för att nå viktiga 
resultat.
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Sida inte beslutar om medlen. Enligt regleringsbrevet undantas 
Sida att redovisa prognoser samt lämna en fördjupad redogörelse 
för bemyndiganden i budgetunderlaget för dessa anslag och 
anslagsposter, varför de inte ingår i redovisningen av finansiella 
villkor, avsnitt 7. 

Genomförande
Sidas uppdrag är att utföra administrativa kontrollmoment av 
bidragsansökan för att säkerställa att ansökan innehåller begärd 
information, att utbetalningar utförs korrekt och effektivt, att 
bevaka att beslutad återrapportering samt återkrav av bidrag 
inkommer i enlighet med beslut samt svara för en effektiv valuta-
hantering. Hanteringen avser Utrikesdepartementets samt Miljö- 
och energidepartementets insatser, anslagsposterna 30, 31 och 
33, och följer Regeringskansliets vägledningar och rutinbeskriv-
ningar för bidragshantering.

De prestationer som Sida har identifierat som relevanta att 
redovisa för uppdraget framgår av tabell 4.6.1 och 4.6.2 nedan. 
Varje insats motsvaras av ett eller flera regerings- eller reger-
ingskanslibeslut. Utfallet för 2018 års bidragsutbetalningar på 
berörda anslagsposter uppgår till totalt 14,9 miljarder kronor 
vilket framgår av tabell 4.6.1. Antalet betalningar uppgår till 350 
vilket är en ökning jämfört med 2017. Antalet öppna insatser 
har under 2018 minskat med 11 stycken till 585 vilket fram-
går av tabell 4.6.2. Antalet granskade ansökningar 2018 är 92 
stycken, vilket är en ökning med 22 ansökningar. Antal granskade 
återrapporteringar har ökat från 97 till 125 under 2018. 

Sida har upprättat bemyndiganderedovisningen 2018 för 
införande i Sidas årsredovisning. Se vidare kommentarer i avsnitt 
7 Finansiella dokument.

Bedömning
Sida bedömer att uppdraget under 2018 har utförts på ett effek-
tivt vis och med hög kvalitet i enlighet med Regeringskansliets 
”Vägledning för bidrag”, utifrån de förutsättningar som den delade 
ansvarskedjan innebär, se vidare kap 8 styrelsens fastställande. 

4.6 Sidas uppdrag avseende bidragshantering som 
regeringen eller Regeringskansliet (Ud) beslutar om

SIdAS InSTRUkTIOn

3.9 § Myndigheten ska dessutom […] när det gäller vissa medel för anslagsposter 
under utgiftsområde 7 Interna tionellt bistånd som regeringen eller Regerings
kansliet  beslutar om, för Regeringskansliets räkning utföra vissa  a dministrativa 
kontrollmoment vid bidragshantering,  praktiskt hantera utbetalningar, återbe
talningar och återkrav samt svara för en effektiv valutahantering.

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav 

[…] 

Administrativa kontrollmoment vid bidragshantering

Sida ska redovisa hur myndigheten hanterar utbetalningar och återkrav av de 
medel för biståndsverksamhet som regeringen eller Regeringskansliet beslutar 
om men Sida administrerar (bidrag från anslagsposter inom anslag 1:1). Av 
redovisningen ska särskilt framgå vilka administrativa kontrollmoment som 
finns.

Bakgrund
Regeringen uppdrog åt Sida i Regeringsbeslut UF2010/37907/
USTYR (2010-06-23) att från den 1 januari 2011 utföra vissa 
administrativa kontroller vid bidragshantering samt att praktiskt 
hantera utbetalningar och återkrav av vissa medel för anslags-
poster inom Regeringskansliets ansvarsområde under utgifts-
område 7. Sida ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 
redovisa prestationer rörande administrativa kontrollmoment 
vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar 
och återkrav av medel för de anslagsposter inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet som regeringen eller Regeringskansliet 
beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administra-
tionen av den verksamhet som regeringen eller Regeringskansliet 
beslutar om. 

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018, disponerar Sida 
totalt 14,9 miljarder kronor för utbetalning efter beslut av reger-
ingen eller Regeringskansliet. I och med att Sida disponerar 
medlen ingår de i Sidas redovisning och årsredovisning trots att 
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Tabell 4.6.1: Udbetalningarnas fördelning per anslagspost, tkr

2018 2017 2016

Utfall
Antal 

 betalningar1 Utfall
Antal 

 betalningar1 Utfall
Antal 

 betalningar1

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivningar (ap 30)

 3 538 306    14  2 824 146    13  3 793 511    19

Multilaterala och internationella organisa
tioner och fonder (ap 31)

 10 797 113    70  8 861 279    67  6 501 634    57

Strategiskt inriktade bidrag (ap 33)  538 025    266  973 883    257  970 331    182

Totalt  14 873 444    350  12 659 308    337  11 265 476    258

Inkluderat återbetalningar 284 129    15 453    10 054     

1 Varav 57 återbetalningar 2018, 40 återbetalningar 2017, 40 återbetalningar 2016.

Tabell 4.6.2: Bidragshantering

2018 2017 2016

Antal öppna insatser1 585 596 591

Granskade ansökningar 92 70 50

Granskade återrapporteringar 125 97 91

1 Öppna instser är insatser som ännu inte har avslutats.
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representanter. Genom detta upplägg tydliggörs kontaktytorna 
in till Sida Vidare underlättas dialogen mellan Sida och övriga 
myndigheter och möjliggör identifiering och åtgärder av specifika 
och övergripande utmaningar som påverkar myndigheternas 
deltagande i utvecklingssamarbetet. Sidas hemsida är en annan 
kommunikationskanal där det finns information och dokumen-
tation av intresse för partners. Sida strävar efter ökad tydlighet 
och samstämmighet, bättre samverkan mellan myndigheter och i 
förlängningen bättre resultat i utvecklingssamarbetet.

Kapacitetsutveckling och lärande

Myndighetsforum är ett årligt återkommande arrangemang och 
utgör en viktig arena för att möjliggöra dialog och erfarenhets-
utbyte kring utvecklingssamarbetets utmaningar, möjligheter 
och eventuella vägval. 2018 års Myndighetsforum organiserades 
gemensamt av Sida och deltagande svenska myndigheter. Årets 
fokus var hur samarbetet mellan Sida och de myndigheter Sida 
samarbetar med kan effektiviseras när det kommer till kapaci-
tetsutveckling och institutionsbyggande, med Agenda 2030 som 
inramning. 

Sida Partnership Forum (SPF) anordnar utbildningar för Sidas 
partner, inklusive svenska myndigheter och har som ambition 
att gå från individuellt till organisatoriskt lärande och att blanda 
olika aktörsgrupper för att öka lärandet. Översiktskurs i utveck-
lingssamarbete, konfliktperspektiv, säkerhetsfrågor och anti-kor-
ruption är exempel på kurser som arrangerats under året. SPF 
arrangerar också riktade utbildningar inom områden som identi-
fieras som viktiga av Sida och myndigheterna. Mer om SPF går att 
läsa under kapitel 4.4 Utbildning och kompetensutveckling för Sidas 
samarbetspartner.

Nätverk för Lärande (N4L), utgör ett myndighetsnätverk med 
fokus på kapacitetsutveckling i utvecklingssamarbete (där även 
Sida ingår). Nätverket drivs av myndigheterna själva och inom 
ramen för detta identifieras gemensamma områden där kapa-
citeten behöver stärkas. Det finns undergrupper för ekonomi 
och administration, international training programmes (ITP) och 
jämställdhet. En undergrupp för klustersamarbete är på väg att 
etableras. N4L möts två-tre gånger per år och är ett forum för att 
samverka, identifiera och hantera gemensamma utmaningar.

4.7 Verksamhet som bedrivs i samverkan med andra 
svenska myndigheter

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav 

[…] 

Den svenska resursbasen.

Sida ska göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i samver
kan med andra svenska myndigheter (andra myndigheters biståndsfinansierade 
verksamhet och tjänsteexport). Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat 
per myndighet samt en bedömning av verksamhetens resultat för kvinnor och 
män, flickor och pojkar.

Sida ska därutöver föreslå åtgärder för att ytterligare engagera svenska förvalt
ningsmyndigheter i genomförandet av svenskt utvecklingssamarbete, inom 
 ramen för både geografiska och tematiska strategier, liksom inom det multilate
rala biståndet och EU:s utvecklingssamarbete.

Bakgrund
Knappt 30 svenska myndigheter är idag engagerade i av Sida 
finansierad verksamhet, för att stödja uppbyggnaden av offentliga 
institutioner i Sveriges samarbetsländer. Myndigheterna besitter 
en unik kompetens grundad i den svenska förvaltningsmodellen 
och uppskattas för sin expertkompetens inom olika sakområden. 
Myndigheters roll i utvecklingssamarbetet är inte enbart att över-
föra kunskap, utan också att utbyta erfarenheter med systermyn-
digheter (så kallade peers) och andra typer av aktörer. Sverige 
har en viktig roll i att bidra till institutionsbyggande genom att 
använda sig av de grundläggande värderingar som genomsyrar 
svensk offentlig förvaltning: demokrati, legalitet, objektivitet, fri 
åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet, samt 
effektivitet och service. Den svenska förvaltningsmodellen kan 
inte överföras direkt utan måste anpassas efter varje enskild 
kontext och mottagare, något svenska myndigheter lär sig genom 
engagemang över tid i olika länder. 

Genomförande
På Sida finns en myndighetssamordnare samt ett antal fokal-
punkter som utgör ingångar för andra svenska myndigheters 
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Bangladesh inom ramen för Rohingya-responsen har kapacitet 
att stödja de humanitära aktörernas beredskaps- och respons-
åtgärder för att reducera riskerna och minimera de negativa 
effekterna av naturkatastrofer. I Demokratiska republiken 
Kongo (DRK) har MSB under året, på förfrågan från World Food 
Programme (WFP), hjälpt till att etablera 32 kontorsplatser i 
Kananga, vilket möjliggör humanitär närvaro för WFP och aktö-
rer i ett utsatt område av DRK. I Palestina bidrog MSB med en 
Logistikspecialist till UNICEF för att stödja arbetet med planering 
och översyn av de ökade behoven av akutsjukvård i samband med 
förnyade oroligheter i Gaza under året. Under året sekonderade 
MSB också en Gender & Protection Advisor till WFP i Myanmar.57 

Inför alla insatser gör MSB en analys som inkluderar jämställd-
hetsaspekter, där varje insats påverkan på jämställdhet graderas 
och insatsen därefter anpassas. 

Universitets- och Högskolerådet (UHR) har andra högsta utbe-
talningsnivå 2018 med totalt ca 86,5 miljoner kronor, från 60 mil-
joner kronor 2017.58 Skillnaden i utbetalningsnivå mellan 2017 och 
2018 kan delvis förklaras av att UHR under 2017 gjorde en åter-
betalning på ca 18 miljoner kronor till Sida av outnyttjade medel, 
men också att UHR under 2018 fått ett högre anslag av Sida efter 
en tidigare kraftig reducering av anslaget. UHR ansvarar för stöd 
till genomförande av Linneus Palme (LP), Minor Field Studies 
(MFS), Praktikantprogrammet och Globala Skolan-verksamheten. 
Under 2018 har UHR utvärderat LP, MFS och Praktikant-
programmet.59 Sida och UHR har gemensamt diskuterat möjliga 
åtgärder utifrån utvärderingen.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tredje högsta utbetal-
ningsnivå 2018, dock med en liten nedgång från ca 69 miljoner 
kronor 2017 till ca 65 miljoner kronor 2018. Med Agenda 2030 har 
statistik och betydelsen av kvalitativa data fått ett förnyat fokus 
som del i resultatuppföljningen. SCB bedriver i huvudsak insti-
tutionella samarbeten med systermyndigheter i partnerländer, 
men är också aktiva på regional nivå och håller i ett kapacitets-
utvecklingsprogram (International Training Programme) med 
fokus på jämställdhetsstatistik. SCB bedriver med Sida-medel 
ett långsiktigt samarbete för att ge-nom kapacitetsuppbyggnad 
stärka den demokratiska samhällsutvecklingen i Mali genom stöd 
till sin motsvarighet INSTAT, ett arbete som pågått sedan 2009. 

Sida har under året påbörjat ett projekt i syfte att förenkla 
för partner, att kraven på partner är tydliga, relevanta och förut-
sägbara, samt att de skapar förutsättningar för innovation och 
flexibilitet. Nya avtalsmallar för myndigheter, inklusive för bidrag, 
har tagits fram under året. Sedan 2018 erbjuder Sida möjligheten 
för svenska myndigheter möjligheten att som avtalspartner kunna 
använda sig av Sidas tematiska ramavtal som stöd i förberedelser, 
genomförande och uppföljning. 

Myndighetssamarbete 2018

Tabell 4.7.1 visar att den totala utbetalningsnivån till myndigheter, 
universitet exkluderat, har ökat med ungefär 100 miljoner kronor 
mellan 2017 och 2018 till en total utbetalningsnivå om ca 668,4 
miljoner kronor. Nivån på utbetalningar steg under 2018 efter att 
ha legat på en ganska jämn nivå under föregående år. Generellt 
kan sägas att de flesta myndigheters utvecklingssamarbete är 
projektfinansierat och därför påverkas utbetalningsnivåerna ett 
givet år av hur många och stora projekt myndigheten har det året. 

Myndigheter som bidragit till utbetalningsökningen 2018 
inkluderar Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Skatteverket och 
Arbetsförmedlingen. Styrelsen för ackreditering och teknisk kon-
troll (SWEDAC) sticker ut då utbetalningarna minskade drastiskt 
mellan 2017 och 2018, från ca 48,7 miljoner kronor till ca 9,7 
miljoner kronor. Många av SWEDAC:s projekt har avslutats, därav 
utbetalningsminskningen. Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), som är myndigheten med högst utbetalnings-
nivå, står för en stor del av ökningen, upp till ca 142,6 miljoner 
kronor, från ca 105 miljoner 2017.

Sidas samarbete med MSB sker främst inom ramen för 
Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida). På senare år har sam-
arbetet ökat också inom geografiska och tematiska strategier i 
och med ett ökat fokus på katastrofriskreducering och resiliens. 
Det är också inom de geografiska och tematiska strategierna 
hela utbetalningsökningen mellan 2017 och 2018 har skett. MSB 
har under 2018 bland annat fortsatt att stödja den humanitära 
responsen för Rohingya populationen i Cox’s Bazar, Bangladesh, 
bland annat genom sekundering av en Disaster Management 
Specialist till UNDP. Sekunderingen ska säkerställa att UNDP i 
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Exempelvis är Naturvårdsverket ansvariga för ett 5-årigt globalt 
program som syftar till att stärka förvaltningen globalt och 
lokalt av naturens resurser genom samarbete med strate-
giska partner som UNDP, Sustainable UN och UN Environment, 
Världsbanken, UN Stat med flera. Det handlar bland annat om 
att arbeta med mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, 
stödja FN-systemet att arbeta mer systematiskt och integrera 
miljöhänsyn i sina verksamheter och värdering av ekosystem-
tjänster. Programmets styrka ligger i ett nära samarbete mellan 
Naturvårdsverket och samarbetspartners. Kombinationen av 
Naturvårdsverkets mångåriga erfarenhet som central miljömyn-
dighet och partner mandat, infrastruktur och räckvidd har gjort 
att programmet fått stort genomslag. Samarbetet med UNDP 
har bland annat att lett till att miljöhänsyn, mänskliga rättigheter 
och rättsstatens principer har förstärkts i förvaltningen av gruvor 
samt lett till ökad koordinering och samarbete mellan olika 
aktörer i pilotländerna. Samarbetet med Sustainable UN har sig-
nifikant bidragit till ett förstärkt systematiskt miljöarbete genom 
miljöledningssystem inom FN-systemet.62

Samarbete med universitet, Forskningsråd och Vetenskapsråd 
2018

Sida samarbetar med Vetenskapsrådet och två andra statliga 
forskningsråd, Formas och Forte, i en gemensam utlysning av 
forskningsmedel inom temat Sustainability and resilience. Tackling 
consequences of climate and environmental change. 2018 genom-
fördes den andra utlysningen. 16 projekt valdes ut av totalt 84 
ansökningar. I projekten ska unga forskare delta liksom forskare 
från låg- och lägre medelinkomstländer. Samarbetet medför att 
såväl biståndsmedel som andra forskningsmedel satsas på forsk-
ning som tar sig an globala utmaningar. Förutom den finansiella 
mobiliseringen leder projektet till större precision i tematiken och 
ökat engagemang för stärkande av forskningskapacitet i lågin-
komstländer bland svenska forskningsfrämjande myndigheter. 

Samarbeten med svenska universitet, högskolor och forsk-
ningsråd svarar för ungefär 38 procent eller 416 miljoner kronor av 
utbetalningarna till svenska myndigheter. Sex universitet domine-
rar stort: Uppsala, Stockholm, Göteborg, SLU, Linnéuniversitetet 

Stärkt myndighetsstyrning, utveckling av ekonomisk social och 
miljörelaterad statistik, förbättrad infrastruktur och mer allmän 
kapacitetsuppbyggnad ingår. SCB har en långtidsexpert utsänd 
och skickar experter för korttidsuppdrag. Dessutom har maliska 
statistiker varit på studiebesök hos SCB. Resultat från samarbetet 
är att Mali nu har tillförlitlig kapacitet att genomföra hushållsun-
dersökningar, de har mer könsuppdelad statistik som till exempel 
påvisar kvinnors och mäns olika tillgång till social service såsom 
utbildning och att Mali har en plan för hela det maliska statisti-
karbetet där förutom INSTAT en rad andra myndigheter deltar. 
Mali har dessutom antagit en lag om avsättning av viss del av 
importintäkterna till en fond för statistikutveckling, vilken bland 
annat finansierade den senaste folkräkningen.60 

I klustersamarbeten samlas relevanta aktörer inom ett visst 
tematiskt område i syfte att adressera utmaningar samt bidra till 
systemlösningar genom samverkan och samordning över institu-
tionsgränser. Det förekommer att myndigheter samarbetar inom 
en och samma insats där en myndighet agerar avtalspart med 
Sida. I Albanien finansierar Sida sedan 2016 ett klustersamarbete 
med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården 
under ledning av svenska Polismyndigheten. Insatsen syftar till att 
stärka hela rättskedjan av albanska rättsvårdande myndigheter 
och domstolar för att de ska kunna upprätthålla standards inom 
mänskliga rättigheter. Tidiga erfarenheter från samarbetet visar 
att det är resurskrävande att sätta upp och koordinera ett pro-
gram med så många svenska och albanska aktörer involverade. 
Det har också visat sig vara viktigt att säkerställa adekvat kapaci-
tet och kompetens för att driva ett program av denna dimension 
på plats, samt att ha en långsiktig ansats. Behov av tydlig kom-
munikation och koordination med andra internationella aktörer 
är också av stor betydelse. Det helhetsgrepp som tagits, där en 
större del av rättskedjan adresseras av flera svenska myndigheter 
inom programmet, har möjliggjort en förankring av programmet 
på hög politisk nivå i Albanien.61

Flera svenska myndigheter deltar i genomförandet av några av 
Sveriges globala utvecklingsstrategier, bland annat Strategin för 
Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart 
klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022. 
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lingssamarbetet skiljer sig åt. Den politiska styrningen vad gäller 
myndigheters uppdrag i instruktioner och regleringsbrev är delvis 
oklar. Kravet på full kostnadstäckning försvårar också många 
myndigheters deltagande i utvecklingssamarbetet bland annat 
inom det EU-finansierade samarbetet. Då utvecklingssamarbete 
inte är myndigheternas kärnuppdrag varierar den biståndsrela-
terade kompetensen och kapaciteten mellan myndigheter. Detta 
beror delvis på med vilken kontinuitet och i vilken omfattning 
myndigheten har varit engagerade i utvecklingssamarbetet. 
Sida konstaterar också att det finns stor efterfrågan på myndig-
heternas expertkompetens men att formerna för samarbeten 
behöver utvecklas. Myndigheterna efterfrågar ökad tydlighet från 
Sida vad som förväntas av myndigheterna i de olika faserna av 
insatscykeln, liksom behov av fortsatt förenkling. Det finns en 
önskan om att Sida även ska utveckla sin mäklarroll och inte 
enbart fungera som finansiär. 

De förslag på möjliga åtgärder som Sida har identifie-
rat kan huvudsakligen grupperas inom tre områden: 1) Sidas 
interna organisation och relationer med myndigheterna, 2) 
Myndigheternas kapacitet som biståndsaktörer, 3) Nya former för 
samarbeten. Förslag på möjliga åtgärder:
• Fortsätta driva förenklings- och utvecklingsarbetet för att under-

lätta myndigheternas deltagande i utvecklingssamarbetet.
• Använda utresekurser för att lyfta Sidas mäklarroll och öka för-

ståelsen på UM för myndigheterna i utvecklingssamarbetet.
• Öppna upp för myndigheter att delta i Sidas tematiska ramavtal 

när dessa förnyas.
• Öppna upp möjligheten för myndigheter utanför Sida och 

Regeringskansliet att delta i Sidas sekunderingsprogram till 
multilaterala organisationer, inom ramen för kriterier som 
måste definieras. 

• Tillhandahålla full kostnadstäckning i alla faser av EU:s 
Twinning-samarbeten. 

• Undersöka möjligheten att etablera en avropsfunktion där Sida 
och utrikesmyndigheterna ska kunna avropa myndigheters 
ämneskompetens för kortare uppdrag.

• Undersöka möjligheten att tillhandahålla ett ”basbidrag” till 
utvalda myndigheter för att bidra till upprätthållande av en 
minimikompetens och kapacitet för att delta i utvecklings-
samarbetet.

och Lund. Ungefär 93 procent av utbetalningarna går till dessa, 
medan sju andra universitet och två forskningsråd delar på åter-
stående utbetalningar. Stöden fördelar sig mellan olika typer av 
samarbeten. Totalt handlar ungefär en tredjedel av utbetalning-
arna om forskningssamarbete (anslagspost 32), framförallt genom 
International Science Program (ISP) som dels stödjer forskargrup-
per och regionala forskningsnätverk inom matematik, kemi och 
fysik i samarbetsländerna men också kanaliserar stöd inom bila-
terala forskningssamarbeten. Svenska universitet involveras efter 
en upphandlingsprocess i dessa bilaterala samarbeten i program 
att stärka forskningen på utvalda nationella universitet i olika sam-
arbetsländer. Universiteten deltar i forskningsprojekt och bidrar till 
forskarutbildning genom handledning och genom att doktorander 
tillbringar delar av sin utbildning vid svenska universitet (den så 
kallade sandwich-modellen).  

Utöver forskningssamarbete handlar utbetalningarna till 
svenska universitet om stöd till andra specifika projekt och sats-
ningar vid universiteten av relevans för Sida. Flera insatser hand-
lar om miljö och klimatmässigt hållbar utveckling. Det enskilt 
största stödet går till Stockholm Resilience Centre vid Stockholms 
universitet till programmen Guidance for resilience in the anthropo-
cene: investments for development (GRAID)63 och SwedBio64. Andra 
universitetsanknutna program som får stöd av Sida är ”Spider” 
(om ICT) vid Stockholms universitet65; SLU:s program om ”food 
security”66; och ”Mistra urban futures” vid Chalmers tekniska 
högskola67. 

Förslag på åtgärder för att ytterligare engagera svenska 
myndigheter i utvecklingssamarbetet

Sida har inhämtat erfarenheter och lärdomar från bland annat 
svenska myndigheter, utlandsmyndigheter och andra europeiska 
statliga biståndsorgan i syfte att ta fram förslag på åtgärder för att 
ytterligare engagera svenska förvaltningsmyndigheter i utvecklings-
samarbetet. En huvudsaklig utgångspunkt i framtagandet av för-
slagen har varit att de strategier som styr det svenska utvecklings-
samarbetet reglerar inom vilka områden det är möjligt att föreslå 
åtgärder för ytterligare engagemang av svenska myndigheter. 

Som en följd av arbetet med uppdraget konstaterar Sida att 
förutsättningarna för myndigheters möjligheter att delta i utveck-
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• Se över möjligheter att aktivera klustersamarbeten, det vill 
säga insatser med flera myndigheter och eventuellt andra 
aktörer involverade, på basis av det arbete som redan 
gjorts internt på Sida och erfarenheter från andra länder, 
exempelvis Norge. 

Bedömning
Det går trender i synen på staten som utvecklingsaktör, 
både i Sverige och i utlandet. Det påverkar också intresset 
för att engagera myndigheter i utvecklingssamarbetet över 
tid. I dagens kontext bedömer Sida att behovet av att bygga 
effektiva, transparenta och inkluderande offentliga institu-
tioner och av partnerskap för att bidra till hållbar utveckling 
är tydligt identifierat både i Agenda 2030 (särskilt mål 16 och 
17) samt i svenska policys och Sidas egen vision och verk-
samhetsidé. Sidas samarbeten med universitet, högskolor 
och forskningsråd utgör vidare viktiga byggstenar för att 
bygga upp inhemsk forskningskapacitet i Sidas partnerlän-
der, vilket är avgörande för fungerande utbildningssys tem. 
Svenska myndigheter är idag efterfrågade i partnerländer 
och har i många fall etablerat långvariga relationer med 
partner. Kontinuitet och långsiktighet är viktigt för att kunna 
utveckla och bevara dessa relationer. 

Sida konstaterar att det är svårt att genomgående 
bedöma resultat uppdelat på kön då rapporteringen till Sida 
inte alltid innehåller denna information. Därmed är det viktigt 
att fortsätta trycka på denna aspekt i dialogen med partner. 

Sida bedömer att det är prioriterat att fortsatt stödja myn-
digheternas kapacitets- och kompetensutveckling och att 
kontinuerligt identifiera och genomföra åtgärder som under-
lättar myndigheternas engagemang i utvecklingssamarbe-
tet. Utifrån föreslagna åtgärder för att ytterligare engagera 
svenska förvaltningsmyndigheter i det svenska utvecklings-
samarbetet har Sida, inom ramen för Sidas uppdrag, en bra 
grund att utgå ifrån i den fortsatta utvecklingen av stöd till 
svenska myndigheters engagemang i utvecklingssamarbetet.

Tabell 4.7.1:  Utfall uppdelat på svenska myndigheter respektive 
universitet, högskolor och forskningsråd 2018, tkr

 2018 2017 2016

Myndigheter exkl. universitet, 
högskolor och forskningsråd

676 934 579 374 553 266

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

142 614 105 018 156 704

Universitets och hög skolerådet 86 498 59 784 84 456

Statistiska centralbyrån 65 063 68 959 64 012

Lantmäteriet 62 610 41 384 26 546

Naturvårdsverket 60 627 24 245 22 484

Polismyndigheten 54 973 43 367 17 949

Skatteverket 40 223 27 671 31 864

Kemikalieinspektionen 29 993 38 830 36 371

Patent och registreringsverket 21 515 17 107 650

Arbetsförmedlingen 20 442 10 454 7 896

Sveriges meteorologiska och 
 hydrologiska institut

17 270 26 971 12 757

Svenska institutet 11 700 7 182 6 815

Vetenskapsrådet 10 000 10 000 7 000

Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll

9 668 48 689 33 984

Kriminalvården 8 306 8 228 8 339

Havs och vattenmyndigheten 5 534 5 613 4 520

Tillväxtverket 5 261 4 105 12

Kommerskollegium 5 257 6 942 8 981

Statens veterinärmedicinska anstalt 4 780 1 000 2 000

Folke Bernadotteakademin 2 375 9 362 10 283

Domstolsverket 2 312 2 200 917

Regeringskansliet 2 143 1 057 934

Sveriges geologiska undersökning 1 645 3 000 627

Migrationsverket 1 564 936 1 486

Skogsstyrelsen 1 500 — 87

Statens jordbruksverk 1 241 5 032 856

Kammarkollegiet 1 223 1 079 1 215

Nordiska Afrikainstitutet 300 — 125

Länsstyrelsen i Jönköpings län 263 — —

Statens fastighetsverk 47 45 44

Tabell 4.7.1:  Utfall uppdelat på svenska myndigheter respektive 
universitet, högskolor och forskningsråd 2018, tkr

 2018 2017 2016

Statens skolinspektion 15 711 3 906

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1 — 1

Åklagarmyndigheten — — 328

Universitetskanslersämbetet — 50 46

Kronofogdemyndigheten — — 120

Statens energimyndighet — 322 —

Riksgäldskontoret — — 514

Länsstyrelsen i Stockholms län — 6 —

Riksdagsförvaltningen — 6 —

Ekonomistyrningsverket — 75 410

Folkhälsomyndigheten — — 1 275

Totalförsvarets forskningsinstitut 10 25 —

Försvarsmakten 20 19 16

Universitet, högskolor och forsk
ningsråd

407 833 368 021 314 034

Uppsala universitet 137 231 127 029 116 819

Stockholms universitet 112 744 97 538 74 062

Göteborgs universitet 50 017 40 794 21 744

Linnéuniversitetet 31 174 26 730 43 476

Sveriges lantbruksuniversitet 30 307 31 272 27 698

Lunds universitet 29 666 24 765 22 545

Linköpings universitet 7 458 6 621 —

Kungliga Tekniska högskolan 2 561 3 762 2 283

Örebro universitet 2 314 3 879 27

Karolinska institutet 1 480 1 750 250

Södertörns högskola 866 1 083 —

Luleå tekniska universitet 833 500 500

Blekinge tekniska högskola 700 710 500

Umeå universitet 500 — 200

Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande

— — 4 000

Högskolan i Borås — 1 608 —

Forskningsrådet för hälsa, arbets
liv och välfärd

— — 1

Försvarshögskolan 20 19 16

Totalt 1 084 767 947 395 867 300
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ser som vi behöver i framtiden. Vi låter kompetensutveckling och 
rekrytering utgå från det.” 

Vision och verksamhetsidé har skapat nya möjligheter att 
utveckla Sidas kompetensförsörjning och Sida har under 2018 
genomfört ett förändringsarbete som har syftat till att förbättra 
Sidas strategiska kompetensförsörjning samtidigt som rekry-
terings- och bemanningsprocesserna har effektiviserats. Inom 
ramen för projektet identifieras de strategiska kompetenser som 
är avgörande för att nå vision, verksamhetsidé och mål i Sidas 
långsiktiga verksamhetsplan. Förmågan att verka i konfliktmiljöer 
står förstås i fokus. 

Stor vikt har fortsatt lagts vid att få fler kompetenta sökande 
till de områden där det råder särskilt svåra förutsättningar för 
utvecklingssamarbetet och dit det vanligtvis är få sökande. Det 
har skett genom ett mer proaktivt bemanningsarbete. Under 2018 
har fler befattningar i dessa områden kunnat tillsät tas med tills-
vidareanställd personal. Dessutom har Sida antagit en handlings-
plan för hur Sida ska stärka förmågan att verka i konfliktmiljöer 
med särskilda satsningar för att stärka kompetensförsörjningen 
under de kommande tre åren. 

Målsättningen att bredda erfarenheten av att arbeta på 
utlandsmyndighet har fått fortsatt genomslag då omkring en 
 tredjedel av årets nytillträdda vid utlandsmyndig heterna inte har 
haft tidigare erfarenhet av arbete vid utlandsmyndighet.

Arbetet med att stärka Sidas organisationskultur, som inledes 
genom en kulturmätning 2016, fortsätter och har under 2018 
tagits vidare i den inkluderande process som lett fram till Vision 
och verksamhetsidé 2019–2023. Visionen och verksamhetsidén 
tydliggör vikten av ett värderingsbaserat ledarskap och en tillits-
full kultur för att vara effektiva i vårt uppdrag. Under 2018 har en 
ledarskapsutbildning för nya chefer utvecklats och ett tydligare 
koncept för chefs- och ledarutveckling inklusive chefsförsörjning 
arbetats fram. Vi har använt chefsnätverket under året för att 
fördjupa och utbyta erfarenheter kring det värderingsbaserade 
ledarskapet. 

Sida har under hösten 2018 också intensifierat arbetet med 
att stärka Sida som lärande organisation. Bland annat genom 
att utveckla en gemensam nulägesanalys av Sida som lärande 

4.8 kompetensförsörjning

FÖRORdnIng (2000:605) OM ÅRSRedOVISnIng  
OCH BUdgeTUndeRlAg

3 kapitlet, 3 § Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att 
säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1§ första 
stycket. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärder
na sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

Bakgrund
Sidas kompetensförsörjning ska vara långsiktig, strategisk och 
effektiv för att säkerställa att medarbetare med rätt kompetens 
finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt – på Sida och vid utlandsmyn-
digheterna – för att uppnå verksamhetens mål.

Den strategiska kompetensförsörjningen ska också säkra att 
vi har den mångfald av erfarenheter, perspektiv och kompeten-
ser som vi behöver för att vara båda innovativa och effektiva och 
skapa förutsättningar för att fler medarbetare ska uppleva att de 
har utvecklingsmöjligheter i sin yrkesroll.

Genomförande
Sidas målbild för 2018 sätter fokus på hur Sida ska fortsätta att 
utvecklas som ledande aktör inom internationellt utvecklings-
samarbete. Målbilden lyfter särskilt fram vikten av innovativa 
arbetssätt och metoder, att ta en katalyserande roll, samska-
pande med andra aktörer och att bygga kompetens för framtiden. 
Målbilden tydliggör också att Sida ska ha en kultur som präglas 
av öppenhet. Att arbeta aktivt med mångfald, jämställdhet och 
inkludering är en viktig del i att realisera målbilden.

Under 2018 har Sida tagit fram en vision och verksamhetsidé,  
i en inkluderande process, som framöver ersätter målbild 2018 
(se kapitel 3). Parallellt har också en ny styrmodell och en lång-
siktig verksamhetsplan tagits fram vilket underlättar arbetet 
med planering och uppföljning av kompetenser. I Sidas treåriga 
verksamhetsplan står det bland annat ”Vi tar ett helhetsansvar 
och planerar gemensamt för vilken kunskap och vilka kompeten-
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organisation. Verktyg och stöd för att på avdelningar och enheter 
skatta den egna förmågan att lära har utvecklats och spridits i 
organisationen. Vidare har nya former för kompetensutveckling 
initierats med syfte att stärka lärande. Att bli en mer lärande 
organisation är en av sex prioriteringar för Sida de kommande tre 
åren. Sida har under 2018 ökat kapaciteten för att göra så kallade 
multidimensionella fattigdomsanalyser (MDPA). Detta har gjorts 
genom en ”poverty toolbox”, interna work shops och ett mentor-
skapsprogram inom myndigheten.

Sidas mångfalds- och jämställdhetsplan 2017–2019 omsätts 
inom hela myndigheten. Under 2017 genomfördes en extra sats-
ning, genom ett projekt, för att uppnå målen i planen. Detta hade 
effekt och det långsiktiga målet om en jämnare könsfördelning 
sågs möjligt att uppnå. Under 2018 har Sida inte haft någon sär-
skild satsning på mångfald (projektet upphörde kvartal 1, 2018 
och ansvaret flyttades till linjen) och den positiva trenden gällande 
könsfördelningen vid nyrekryteringar ser ut att vara bruten. En 
lärdom är att frågan behöver hållas levande och vi behöver ta ett 
omtag gällande mångfalds- och jämställdhetsfrågor under 2019 
för att kunna realisera mångfalds- och jämställdhetsplanen. 

Inom ramen för mångfaldsarbetet genomför Sida också 
regeringsuppdragen Praktik i Staten och Moderna beredskapsjobb. 
Under 2018 har Sida berett praktikplatser till åtta personer samt 
moderna beredskapsjobb (nyanlända och långtidsarbetslösa) till 
fyra personer.

Bedömning
Sida bedömer att de åtgärder som har vidtagits under 2018 har 
bidragit till att myndigheten har kunnat fullgöra uppgifterna enligt 
Sidas instruktion. Sida har lagt grunden för en mer långsiktig, 
strategisk och effektiv kompetensförsörjning. Under 2019 fort-
sätter arbetet med att utveckla en kompetensförsörjningsplan 
kopplad till Sidas verksamhetsplan, att genomföra planen för 
mångfald- och jämställdhet, samt att ytterligare stärka beman-
nings- och rekryteringsprocessen. 
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Den uppdaterade utredningen lyfte även att generationsmålet i 
korthet handlar om att Sverige inte ska lösa sina egna miljöutma-
ningar genom att ”exportera” dem till andra länder. Detta innebär 
att det å ena sidan handlar om vad Sverige importerar (miljöbe-
lastning från produktion och transport av importvaror); och å andra 
sidan om vad svenska företag producerar i andra länder och mil-
jöbelastning från detta. Sidas samarbetsländer utgör överlag inte 
viktiga importländer för svensk del. Genom dialog och samverkan 
med internationella partners, samverkan med näringslivet och 
samverkan med andra myndigheter inom ramen för Sveriges poli-
tik för global utveckling (PGU) och Sveriges Agenda 2030-arbete 
kan dock Sida i viss utsträckning bidra till generationsmålet. Den 
sammanfattande slutsatsen från den uppdaterade utredningen 
var att generationsmålet och de svenska miljökvalitetsmålen är av 
relativt låg relevans som utgångspunkt för Sidas miljöarbete.69

Mot bakgrund av ovan innefattade Sidas beslut om uppdaterat 
miljöledningssystem att den tidigare utvecklade genomförande-
planen för arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen 
skulle införlivas med handlingsplanen för miljöarbetet 2017–2020 
under miljöledningssystemet.70 Återrapportering av genomför-
andemål och handlingsplan för miljöarbete – som ersatt den 
separata genomförandeplanen för arbete med generationsmålet 
och de svenska miljökvalitetsmålen – görs i avsnitt 6.10, medan 
tematisk rapportering om miljö/klimat som fokusområde (inklu-
sive resultat från samverkan med näringslivet och internationella 
organisationer) görs i avsnitt 5.1.

Bedömning
Sidas verksamhet bidrar inte primärt till generationsmålet och de 
svenska miljökvalitetsmålen, Sida kan emellertid genom stöd till 
organisationer som arbetar strategiskt och normativt med miljöfrå-
gor (som UN Environment, World Resources Institute, Stockholm 
Environment Institute med flera) i förlängningen påverka miljöarbe-
tet i viktiga svenska importländer. Det kan i sin tur i viss utsträckning 
bidra positivt till generationsmålet. Även genom samverkan med 
svenska företag – och andra aktörer och miljöorganisationer (som 
Världsnaturfonden, Global Reporting Initiative med flera) som i sin 
tur samverkar med näringslivet (inklusive det svenska) – kan Sida 
bidra till att främja hållbara produktionsmönster i utvecklingsländer.

4.9 generationsmålet och miljökvalitetsmålet

SIdAS InSTRUkTIOn

3.10 § Myndigheten ska dessutom [...] inom sitt verksamhet sområde verka för 
att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen 
har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav 

[…] 

Uppdrag att nå miljömålen

Sida har i uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 
(M2015/02633/Mm). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen fram t.o.m. 2019.

Bakgrund
Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöp-
roblemen i Sverige är lösta, utan att miljö- och hälsoproblemen 
utanför landets gränser för den skull har ökat. Målet är vägle-
dande för miljöarbetet på alla nivåer i Sverige och styr interna-
tionellt agerande. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling är kopplade till generationsmålet då internationellt 
samarbete är avgörande för att komma tillrätta med de gräns-
överskridande miljöutmaningarna. 

Genomförande
En uppdaterad miljöanalys68 som kombinerar miljöutredning med 
analys av miljömålsarbetet gjordes hösten 2017. Denna konstate-
rade att om Sidas verksamhet ska ha inverkan på miljötillståndet 
i Sverige krävs dels att miljöpåverkan är av gränsöverskridande 
natur och når Sverige, dels att storleken på samarbetslandets 
bidrag till global (eller regional) miljöpåverkan är signifikant, så 
att Sverige därmed påverkas. De drygt 35 länder Sida samarbetar 
med bidrar dock relativt marginellt till global miljöpåverkan (de 
står till exempel för endast ca 7 procent av årliga globala utsläpp 
av växthusgaser), eller till regional miljöbelastning på exempelvis 
Östersjön. Sidas bidrag till de svenska miljökvalitetsmålen är 
därmed relativt begränsat. 
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4.10 Rapportering till naturvårdsverket

SIdAS InSTRUkTIOn

3.11 § Myndigheten ska dessutom [...] i fråga om sitt miljö arbete rapportera till 
Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Bakgrund
I enlighet med förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter ska Sida årligen redovisa miljöledningsarbetet till 
Utrikesdepartementet och till Naturvårdsverket. Redovisningen 
ska lämnas in i samband med inlämnandet av årsredovisningen. 

Genomförande
Sidas redovisning av miljöledningsarbetet under rapporteringspe-
rioden har lämnats i en särskild skrivelse.71

Sida uppdaterade den tidigare miljöutredningen under 201772 
samt beslutade då om en ny miljöpolicy samt mål- och hand-
lingsplan för miljöarbetet 2017–202073. Handlingsplanen ersätter 
även den tidigare genomförandeplanen för Sidas arbete med de 
svenska miljökvalitetsmålen. 

Återrapportering om Sidas miljö/klimatarbete görs även under 
avsnitt 5.1.

Bedömning
Sida bedömer att myndigheten nu har ett modernt och uppdate-
rat miljöledningssystem, som reflekterar Sidas kärnmandat och 
som fungerar som samlingsprocess för att genomföra den del av 
Regeringens instruktion till Sida som slår fast att miljö/klimat- 
perspektivet ska genomsyra Sidas verksamhet.



ÅTeRAppORTeRIng enlIgT InSTRUkTIOn OCH RegleRIngSBReV Sidas årsredovisning 2018   |   34

vilket skiljer sig från tabell 7.3.2 som avser avtalade belopp i 
utländsk valuta omräknade till svenska kronor enligt fastställd 
valutakurs vid bokslutstillfället. Vidare har beloppet i tabell 7.3.2 
justerats i förhållande till avtalad volym i de fall där amorteringar 
av underliggande lån har lett till ett minskat garantiåtagande. 
Under rubriken Värde mobiliserat kapital USD i tabell 4.11.1 fram-
går även hur stort externt kapital som har tillhandahållits som 
en effekt av Sidas utställda garantier. Detta är alltså det belopp 
en avtalspart – exempelvis en bank – är villig att låna ut till följd 
av det belopp som Sida garanterar. Den garanterade lånevoly-
men anges i avtalen som regel i US-dollar och därav redovisas 
mobiliserat kapital i US-dollar. Sida beräknar och rapporterar 
vidare mobiliserat kapital i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer. 
Enligt dessa beräknas mobiliserat belopp vid beslutstidpunkten 
för en garantiinsats och innebär ett uppskattat värde avseende 
garantins totala löptid. För att undvika dubbelräkning av beloppen 
ska hänsyn tas till om det finns andra givare till samma insats 
och endast mobiliserat kapital från privata sektorn rapporteras in 
till DAC. Vidare rapporteras det mobiliserade beloppet endast en 
gång, som en klumpsumma det år som insatsen beslutats, och 
inte periodiserat per år under avtalsperioden. Det sammanlagda 
mobiliserade kapitalet i den nu aktiva garantiportföljen uppgår till 
2,15 miljarder US dollar fördelat på 20 strategier. 

Per sista december 2018 hade Sida ett åtagande inom garan-
tiramen motsvarande 7,1 miljarder kronor. Under året besluta-
des om 6 nya garantiinsatser till ett sammanlagt värde av 587 
miljoner kronor. Dessa garantier har mobiliserat ett kapital om 
nära 1,1 miljard kronor. De nya garantierna omfattar dels låne-
portföljgarantier till lokala banker och finansiella institutioner i 
Somalia74,Rwanda75, Colombia76 och Georgien77, dels garantier till 
investeringsplattformarna TRINE78 respektive Lendahand79. De två 
sistnämnda syftar till att attrahera privat kapital för investeringar 
i förnyelsebar energi i Afrika. Insatserna i Somalia och Georgien 
stödjer utlåning till mikro-, små och medelstora företag för privat-
sektorutveckling och ökad sysselsättning medan den i Colombia 
avser främja landsbygdsutveckling som en del i fredsprocessen. 
Garantierna i Rwanda har som syfte att öka tillgången till energi 
genom expansion av icke stamnätsanslutna förnyelsebara energi-
lösningar. 

4.11 Tillämpningen av garantier i biståndet

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav […]

 […] tillämpning av garantier i biståndet

[…] Sida ska redovisa tillämpningen av garantier i biståndet genom redogörelse 
för antalet garantier liksom storleken på garantiåtagandena per strategistyrd 
verksamhet

Bakgrund
Garantier syftar till att möjliggöra tillgång till finansiering och 
investeringar genom att dela risk och öka tryggheten för långi-
vare och investerare. På detta sätt kan Sida genom att inkludera 
garantier i strategigenomförandet skapa förutsättningar för att nå 
ut till målgrupper som marknaden tidigare bedömt vara för risk-
fyllda (fattiga människor, kvinnor, ungdomar, små företag, osäkra/
negligerade branscher, etc.). Att katalytiskt främja investeringar 
i miljöer, före-tag, branscher eller produkter som uppfattas som 
riskfyllda eller osäkra kan bidra till att finansinstitut och investe-
rare i större skala kan se dem som nya marknader. Garantierna 
utnyttjas bara om risken (förlusten) realiseras och betalas då ut 
som skadefallsersättning.

Sida hade fortsatt en beviljad garantiram om 12 mil-
jarder kronor för 2018. Äldre insatser i form av så kallade 
utvecklingskrediter, upptar ett utrymme på garantiramen om 
0,8 miljarder kronor, vilket successivt trappas ned.

En kort redogörelse för mobiliserat kapital genom garanti-
instrumentet finns också under respektive strategiredovisning  
i kap 6, där så är aktuellt. 

Genomförande
Tabell 4.11.1 visar antalet garantier och total avtalad volym 
(garanterat belopp) för garantiverksamheten per strategistyrd 
verksamhet och region/land. Sidas avtal gällande garantier 
innehåller normalt belopp både i utländsk valuta (vanligtvis US 
dollar) och ett maximalt belopp i svenska kronor som tar höjd för 
eventuella valutakursförändringar. Tabellen redovisar således de 
avtalade maxbeloppen i svenska kronor, inklusive valutapåslag, 
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bosatta på landsbygden och 90 procent kvinnliga entreprenörer. 
Över hälften (24 st) av de berörda mikrofinansinstituten är ”Smart” 
certifierade, dvs baserar sin verksamhet på principer som inne-
fattar ändamålsenlig produktdesign och leverans, förebyggande 
av skuldsättning, transparens och ansvarsfull prissättning. 90 

Sida garanterar Media Development Investment Fund (MDIF) 
som erbjuder finansiering och tekniskt stöd för att främja fram-
växten av hållbara och oberoende nyhetsföretag i länder där 
media är förtryckt och yttrandefriheten begränsad.91 Sidas garanti 
har möjliggjort att nya aktörer investerar i mediasektorn. Ett 
exempel är nättidningen Scroll i Indien som erbjuder nyhetssidor 
på både hindi och engelska. I juni 2018 uppgick antalet individu-
ella besökare på företagets websida till 11,4 miljoner per månad. 
Flera av tidningens journalister har vunnit eller nominerats till 
nationella och internationella priser.92

En utmaning för verksamheten är att garantiinstrumentet är 
komplext och att design, identifiering av relevanta samarbets-
partner samt förhandlingar därför medför att berednings- och 
beslutsprocesser är mindre förutsägbara och kan bli utdragna. 
Vidare, eftersom samarbetsparten oftast är en kommersiell bank, 
krävs i regel additionella lösningar för resultatuppföljning- och 
rapportering. Då de fattigdomsminskande effekterna i många fall 
är indirekta är datainsamling för uppföljning och utvärdering av 
resultat också en utmaning. Flera av låneportföljgarantierna på 
nationell nivå i svagare kontexter (Afrika) har ett lägre utnyttjande 
än förväntat. Detta beror till del på bristande kapacitet hos sam-
arbetsparten att nå ut till avsedda målgrupper och marknader 
och/eller avsaknad av tekniskt stöd kopplat till garantiinsatsen, 
samt i vissa fall på ändrade marknadsförutsättningar. Ett fortsatt 
metodutvecklingsarbete pågår för att förfina garantiverksamheten 
baserat på erfarenheter och lärdomar från uppföljning, översyner 
och utvärderingar.

Bedömning
Sida bedömer att garantier är ett integrerat instrument i genom-
förandet av ett växande antal av Sidas samarbetsstrategier och 
att de bidragit till viktiga utvecklingsresultat, i enlighet med de 
ovan nämnda, samt i hög grad till kostnadseffektiv mobilisering av 
omfattande volymer additionellt kapital. Sålunda bedöms garantier 

Garantiinstrumentet har visat sig vara flexibelt och effektivt 
för att attrahera additionellt kapital för utvecklingsändamål och 
genomförande av Agenda 2030. Det kan hantera olika typer av 
risk, går att tillämpa i de flesta sektorer och miljöer, samt kan 
riktas till prioriterade målgrupper och/eller branscher. Sidas 
garantisamarbeten kan visa upp påtagliga utvecklingsresultat. 
Nedan följer en rad goda exempel från året som gått (ytterligare 
exempel finns i kap 6, under aktuella resultatredovisningar per 
relevant strategi):

I samarbete med bland annat Bill and Melinda Gates 
Foundation (BMGF) har Sida ställt ut en så kallad volymgaranti 
på totalt 450 miljoner kronor till läkemedelsföretagen Bayer och 
Merck SD för att leverera billiga och moderna preventivmedel 
(P-stavar) för kvinnor i låginkomstländer.80 Garantin beräknas ha 
medverkat till att skapa ett värde på ca. 3 miljarder kronor (380 
miljoner dollar) i form av en prishalvering på P-stavarna i lågin-
komstländerna under programtiden81. 

Sida garanterar även Global Health Investment Fund, GHIF, 
tillsammans med BMGF.82 Ett resultat av detta samarbete är 
att investeringar i utvecklingen av ett förbättrat koleravaccin nu 
rullas ut. 18 miljoner doser av vaccinet hade distribuerats fram till 
november 2018 för användning i till exempel Haiti, Malawi, Nigeria, 
Somalia, Sydsudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe och Yemen.83 Sidas 
garanti som stöd till GHIF har bidragit till att möjliggöra ett ökat 
utbud, sänkta priser och förbättrade förpackningar för vaccinet84.  

Genom Sidas garantiavtal med Essential Capital Consortium85 
har utlåning till företagen Mobisol, Greenlight Planet och BBOXX 
bidragit till att ge mer än 18,3 miljoner personer i Östafrika till-
gång till energi genom icke stamnätsanslutna solenergilösningar. 
Detta har ersatt nära 5,75 miljoner ton växthusgasutsläpp.86 

Sidas garanti om 50 miljoner US-dollar till African Guarantee 
Fund för utlåning till små och medelstora företag i Afrika87 har 
mobiliserat 100 miljoner USdollar. Vid årsskiftet 2017/18 hade 935 
företag i 18 afrikanska länder erhållit lån under garantin.88 

En garanti till Deutsche Bank Microfinance Consortium II 
för utlåning till små- och medelstora företag globalt89 har varit 
effektiv ur flera hänseenden. Garantin om 1,5 miljoner US dollar 
har mobiliserat 133 miljoner US dollar. Av hittills 12,5 miljoner 
låntagare genom 43 mikrofinansinstitut i 20 länder är 87 procent 
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bidra till uppnående av strategimålen. Verksamheten vidareutveck-
las kontinuerligt för att garantiinstrumentet ska kunna tillämpas på 
mest effektiva sätt – med högt utnyttjande samt hög additionalitet 
och relevans. 

Tabell 4.11.1:  Antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi

Region Strategi Antal beslutade garantiavtal Värde Sek avtal 1 Värde USD avtal Värde mobiliserat kapital USD

Afrika Demokratiska Republiken Kongo 2 20 599 485 2 234 218 4 468 436

Ethiopia 1 23 050 000 2 500 000 5 000 000

Kenya 4 79 800 000 8 400 000 15 090 909

Mali 2 34 375 000 3 437 500 4 500 000

Moçambique 2 71 062 500 6 778 963 13 557 925

Rwanda 2 165 800 000 20 000 000 40 000 000

Somalia 1 36 000 000 5 000 000 7 142 000

Tanzania 1 190 000 000 20 000 000 23 600 000

Uganda 1 8 550 000 900 000 1 500 000

Zambia 2 51 399 660 4 726 280 9 452 560

Zimbabwe 1 178 500 000 14 000 000 28 000 000

Regionalt Afrika 2 3 674 760 000 63 744 688 125 198 595

Asien Regionalt Asien och Oceanien 2 2 479 500 000 203 000 000 628 235 000

europa Reformsamarbete med länderna i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 3 10 1 063 443 340 104 396 058 324 880 883

latinamerika Colombia 1 45 400 000 5 000 000 10 000 000

Regionalt  Mellanöstern 
och nordafrika

Palestina 1 262 825 182 28 505 985 33 156 373

global Miljö och klimatmässigt hållbar utveckling 4 894 938 672 101 365 749 564 551 419

Socialt hållbar utveckling 3 634 220 500 63 422 050 77 143 417

Ekonomiskt hållbar utveckling 2 120 733 000 11 000 000 149 500 000

Mänskliga rättigheter och demokratisering 1 67 000 000 5 400 000 12 000 000

Totalt 46 7 101 957 339 673 811 491 2 076 977 518

1   Tabellen avser så kallade fristående och gällande garantier per sista december 2018. Värdet i SEK motsvarar det belopp 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 kurs som förelåg då avtalet slöts. Sida har även garantiåtagande i det äldre instrumentet Ukrediter, vilka dock inte tas med i denna tabell pga att 
de är av annan karaktär och därför inte jämförbara med garantierna. Se dock tabell 7.7.3 om ramutnyttjande per kategori där Ukrediter inkluderas.

2   Garantierna till investeringsplattformarna TRINE och Lendahand har ett avtalat belopp i SEK och i EURO. Växlingen till USD har gjorts över SEK enligt följande växelkurser EURO/SEK: 10,2753; USD/SEK: 8,971. 
3  Fördelade mellan BosnienHerzegovina, Georgien, Kosovo, Moldavien och Ukraina. Garantierna till Kosovo och Ukraina har ett avtalat belopp i SEK och i EURO. Växlingen till USD har gjorts över SEK enligt följande växelkurser EURO/SEK: 

10,2753; USD/SEK: 8,971.
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• Consequenses of Underfunded UN Coordinated Appeals.
• Aid, Development and Migration.
• Evaluation of Swedish Long-Term Development Cooperation 

with Cambodia.
• Utvärdering av klimatinitiativet.

Vidare har Sida-medarbetare haft aktiva roller vid sex av EBA:s 
seminarier96: 
• What can Swedish development cooperation learn from the 

Budget Support era? 
• DevRes 2018, EBA panel: Rethinking evaluation of development 

cooperation in a new era.
• Svenskt bistånd i krympande demokratiska utrymmen.
• MIND THE GAP! How can humanitarian and development aid 

work together? The case of Syria.
• Livslängd och livskraft – Vad säger utvärderingar om svenska 

biståndsinsatsers hållbarhet?
• The politics of the results agenda: What can we learn from 

development cooperation history in Sweden and the UK?

Bedömning
Sida bedömer att myndigheten bistått aktörer som bedriver upp-
följning och utvärdering inom Sidas verksamhetsområde på ett 
tillfredsställande sätt. Noterbart är att Sidas arbetsinsats ökat i 
takt med att EBA ökat produktionen av studier. Samarbetet med 
EBA fungerar dock väl, vilket även noterades i Sidas årsredovis-
ning 2017.

4.12 Bistå aktörer som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom Sidas verksamhetsområde

SIdAS InSTRUkTIOn

3.3 § Myndigheten ska dessutom [...] bistå aktörer som  bedriver uppföljning och 
utvärdering inom Sidas verksamhetsområde,

Bakgrund
Sida ska bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering 
inom myndighetens verksamhetsområde. Det handlar framför allt 
om statliga organisationer som har till uppgift att utvärdera hela 
eller delar av Sidas verksamhet. 

Genomförande
Sida har under 2018 bistått Statskontoret, OECD/DAC och 
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), i av dem utförda uppfölj-
ningar och utvärderingar. Statskontoret har under året genomfört 
en översyn av EBA93, i vilken Sida deltagit i såväl intervjuer som 
granskning av rapportutkast. OECD/DAC har granskat Sveriges 
utvecklingssamarbete94 som även omfattade Sidas utvärderings-
verksamhet i vilken Sida bidrog med information om hur myn-
digheten planerar, genomför, följer upp och utvärderar verksam-
heten. 

De flesta av Sidas resurser inom detta område har emellertid 
under 2018 gått till EBA, till vilka Sida bistår med arkivstöd och 
underlag till studier som granskar Sidas arbete. I studierna står 
Sida-medarbetare också till förfogande i förarbete, bearbetning 
av statistiskt material, för intervjuer och vid kvalitetsgranskning 
av rapportutkast. Sida-medarbetare deltar också i vissa av EBA:s 
referensgrupper och har aktiva roller vid seminarier.

Under 2018 har Sida-medarbetare deltagit i referensgrup-
perna för sju pågående95 studier: 
• Democracy, State and Development in Africa: New Challenges 

for Donors.
• Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the 

Case of Turkey.
• Evidence Summaries in Support of SDG 14 “Life Below Water”.
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4.13 Rapportering av statistik

SIdAS InSTRUkTIOn

3.4 § Myndigheten ska dessutom [...] sammanställa och till Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet) och OECD:s  biståndskommitté (DAC) rapportera statis
tik enligt direktiv från DAC,

Bakgrund
Sverige har, genom Sida, åtagit sig att rapportera det svenska 
internationella utvecklingssamarbetet till OECD:s biståndskom-
mitté (DAC) i enlighet med de regler och direktiv som är inter-
nationellt överenskomna. Sida ansvarar för Sveriges samlade 
rapportering vilket innebär att Sida också samlar in och samman-
ställer statistik från övriga svenska myndigheter.

Genomförande
Under 2018 har Sida kvalitetssäkrat statistiken löpande under 
året. Kvalitetssäkring av Sidas statistik sker på regelbunden 
veckobasis, där statistiken för varje insats kontrolleras. Under 
2018 har Sida samlat in, sammanställt och rapporterat 2017-års 
statistik enligt direktiv från OECD/DAC. Rapporteringen består 
av två delar: en preliminär rapport med aggregerad statistik, den 
så kallade Advance Questionnaire (AQ), och en mer omfattande 
rapport, den så kallade Creditor Reporting System (CRS++). 
Statistiken bygger på information ur Sidas planeringssystem. För 
att sammanställa rapporterna har Sida även samlat in statistik 
från andra myndigheter som har tilldelats medel från i huvudsak 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, samt i vissa fall utgifts-
område 5 Internationell samverkan.

Bedömning
Sida bedömer att arbetet fortgått mycket väl. Inga större föränd-
ringar har genomförts i rapporteringen i förhållande till föregå-
ende år. Sida har under året arbetat med att säkerställa hög kva-
litet i rapporteringen och kvaliteten på statistiken i enlighet med 
regeringens ambitioner.
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områden. Som en följd av arbetet använder flera länder Sveriges 
IATI-data i budgetplanering och koordinering med andra samar-
betspartner. Förberedelser har gjorts för att kunna visualisera 
utbetalningsprognoser och publicera mer detaljerad information 
om humanitära insatser. 

Bedömning
I den senaste internationella mätningen av transparensarbetet 
(Aid Transparency Index) tilldelades Sverige färre poäng jäm-
fört med tidigare mätningar (Se tabell 4.14.1). Sida bedömer att 
poäng sänkningen huvudsakligen beror på ny bedömningsmetodik 
och betygssättning97, men också på ökad konkurrens. Det är posi-
tivt att fler aktörer förstärker sitt transparensarbete. Arbetet med 
transparensgarantin har uppnått goda resultat och håller fortsatt 
hög internationell standard. 

4.14 Transparensgarantin

SIdAS InSTRUkTIOn

3.5 § Myndigheten ska dessutom [...] verka för öppenhet och insyn i det interna
tionella biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och på elektronisk väg till
gängliggöra information om sin verksamhet, samordna genomförandet av 
transparensgarantin i det svenska biståndet, inklusive stödja övriga berörda 
 aktörer i detta arbete samt ansvara för informationstjänsten openaid.se

Bakgrund
Sida tillgängliggör biståndsdata genom att månatligen publicera 
information om insatser i ett gemensamt format som tagits fram 
av International Aid Transparancy Initiative (IATI). Publiceringen 
av öppna data enligt IATI-standarden gör det möjligt för vem 
som helst att ta del av uppdaterad och internationellt jämförbar 
information om det svenska utvecklingssamarbetet. Med hjälp av 
Sidas webbportal Openaid.se kan informationen visualiseras, fil-
treras och exporteras. Informationen kan också importeras, ana-
lyseras och återpubliceras av samarbetsländer och andra aktörer. 

Genomförande
Under året har åtgärder genomförts för att minska diskrepansen 
mellan den information som publiceras på Openaid.se och de 
uppgifter som årligen rapporteras till OECD/DAC. Det är huvud-
sakligen samarbetsformer och stödvolymer för olika tematiska 
sektorer som ibland inte har överensstämt på grund av fel-
klassificeringar och olika sätt att kategorisera. Genom intensi-
fierad kvalitetssäkring och en harmoniserad kategorisering har 
diskrepanserna minskat. 

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att både öka antalet 
dokument och mängden resultatinformation som publiceras på 
Openaid.se. En uppladdningsportal har tagits fram för att under-
lätta utlandsmyndigheternas publicering av insatsdokument på 
Openaid.se. Informationsflödet från källsystemen till Openaid.se 
har justerats för att öka antalet insatser med resultatinformation. 

Sida har arbetat för att förbättra kvaliteten på publiceringen 
av öppen data och för att öka kännedomen om dess användnings-

Tabell 4.14.1:  prestationer

2018 2017 2016

Aid Transparency Index, 
poäng

71,2 —1 80,7

Myndigheter som slutit avtal 
om IATIpublicering

14 14 14

Aktiviteter på openaid.se 84 1942 107 249 101 813

Dokument på openaid.se 111 233 94 414 91 767

Användare på openaid.se 25 291 29 015 27 648

1 Aid Transparency Index publicerades aldrig under 2017.
2  Under 2018 ändrade Sida IATIpubliceringsrutinen, vilket 

resulterade i ett mindre antal publicerade aktiviteter vilket 
omöjligör jämnförelse med tidigare år. 
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Genomförande
Sida har under året lagt fokus på att höja informationssäkerhets-
nivån inom organisationen och har påbörjat etableringen av ett 
mer systematiskt informationssäkerhetsarbete, där målet är att 
informationssäkerhet utgör en naturlig del av organisationens 
arbetssätt och kontinuerligt beaktas i arbetet. Etableringen av en 
informationsklassificeringsmodell98 har legat till grund för detta, 
såväl som etableringen av en särskild teknisk miljö för hantering 
av skyddsvärd information, tillsammans med rutiner och utbild-
ning för verksamheten. 

Sida har också bedrivit ett projekt för att säkerställa kor-
rekt och laglig hantering av personuppgifter enligt GDPR och 
har genomfört en säkerhetsskyddsanalys, i enlighet med 
Säkerhetsskyddslag (1996:627).

Säkerhetsorganisationen har, under ledning av säkerhets-
chefen, utökats genom anställning av en informationssäkerhets-
strateg. Tillsammans med ansvariga från Sidas IT-enhet har 
förvaltningsorganisationen för informationssäkerhetsområdet 
utformats. 

Arbetet under året har resulterat i bland annat följande: 
• Uppdatering av Säkerhetsregeln.
• En etablerad informationsklassificeringsmodell.
• Genomförd användarutbildning både i form av en e-utbildning 

avsedd för alla medarbetare, samt en klassrumsledd utbildning 
avsedd för användare som hanterar särskilt skyddsvärd infor-
mation.

• Framtagande och implementering av teknisk lösning för rött 
nät, d.v.s. en särskild teknisk miljö för hantering av särskilt 
skyddsvärd information.

• Framtagande av rutiner och instruktioner för nya arbetssätt för 
särskilt skyddsvärd information.

• Översyn och uppdatering av befintliga rutiner och instruktioner 
inom informationssäkerhetsområdet.

• Information om de nya arbetssätten till alla avdelningar.
• Rutiner, mallar och tekniska stöd för säkerställande av skydd av 

personuppgifter.

4.15 Informationssäkerhet

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav

[…]

Om informationssäkerhet

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ända
målsenlig informationssäkerhet enligt 1920 §§ förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och  bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd bered
skap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Bakgrund
Kombinationen av en ökad digitalisering och ständigt föränderliga 
hotbilder, gör att behovet av ett systematiserat informations-
säkerhetsarbete på Sida är stort. Sida har under 2018 arbetat för 
att upprätthålla ändamålsenlig informationssäkerhet i enlighet 
med 19 § och 20 § i Förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap,  
i vilka framgår:

19 § Varje myndighet ansvarar för att egna informationshan-
teringssystem uppfyller sådana grundläggande och särskilda 
säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett 
tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av säkra lednings-
system särskilt beaktas.

20 § /Upphör att gälla U:2019-04-01/ Till stöd för arbetet 
med samhällets informationssäkerhet ska en myndighet till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt rap-
portera it-incidenter som inträffat i myndighetens informations-
system och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informa-
tionshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som 
myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation […]. 

Sida lyder även under Säkerhetsskyddslag (1996:627), 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), General Data 
Protection Regulation (GDPR) samt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters 
informationssäkerhet MSBFS 2009:10.
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Arbetet har löpt på bra, utöver några tekniska utmaningar som 
påverkade den initiala tidplanen. 

Som en del i Sidas incidenthanteringsprocess finns en rutin 
för rapportering till Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, gällande incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten. 
Ansvaret för bedömning av vilka incidenter som ska rapporteras 
ligger på Sidas Security Incident Manager, som också genomför 
rapporteringen. Under året har en sådan incident rapporterats. 

Bedömning
Sida bedömer att åtgärderna ovan bidragit till att organisationen 
har bättre och säkrare verktyg för att säkerställa korrekt och lag-
enlig hantering av information. Åtgärderna lägger också grunden 
för ett mer proaktivt och strukturerat informationssäkerhetsar-
bete och skapar förutsättningar för en medveten och strukturerad 
styrning av säkerhetsåtgärder. Detta tillsammans med en fokuse-
ring på att höja medvetenheten bland organisationens användare, 
anser Sida minskar risken för informationssäkerhetsincidenter 
och lagbrott. 
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vad gäller jämställdhet, är uppföljningsbart och fokuserar på 
resultat för kvinnor och flickor, män och pojkar, och att Sida präg-
las av en jämställd, öppen och inkluderande organisations- och 
ledarkultur. En första rapport för JiM uppdraget lämnades in till 
Jämställdhetsmyndigheten den 22 februari 2018.99

Genomförande
Arbetet med jämställdhetsplanen har under 2018 innefattat 
fortsatt rådgivning och analys, bidrag till Sidas visionsarbete, 
förstärkning av arbetssätt och rutiner samt genomförande och 
uppföljning av planerna på avdelningar, enheter och utlands-
myndigheter. 

Planen för jämställdhetsintegrering har möjliggjort ett större 
fokus på jämställdhetsfrågorna, en förbättrad dialog om jäm-
ställdhet, utökat metod och rådgivarstöd i bland annat strategi-
rapporteringen samt i samband med den nya strategin för global 
jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Planen har 
vidare möjliggjort stärkta interna rutiner och bättre kunskap, tyd-
ligare styrning samt ökade medel för insatser med jämställdhet 
som huvudsyfte. Att öka medel för insatser med jämställdhet som 
huvudsyfte är ett av de delmål Sida uppfyllt med närmare 21 pro-
cent vilket är en ökning från 18 procent 2017.

Sedan 2017 har en omfattande kvalitetssäkring av policy-
markörerna genomförts, vilket tillsammans med utbildning har 
bidragit till stärkt kunskap om jämställdhetsintegrering. Sidas 
statistikenhet har under 2018 ytterligare stärkt kvalitetssäkring 
av samtliga nya insatser enligt policymarkörerna för jämställdhet 
och medverkat i utbildningsinsatser för jämställdhetsnätverket 
samt övrig personal på Sida. Ett tydligt jämställdhetsperspektiv 
är integrerat i Sidas multidimensionella fattigdomsansats vilket 
utgör det centrala analysverktyget som används i utvecklingssam-
arbetet. De under 2018 antagna globala tematiska strategierna100 
har jämställdhet som en prioritering och integrerat i strategins 
delmål och jämställdhet har varit en central dimension i de ope-
rationaliseringsprocesser för de tematiska strategierna som 
pågått under året. Inom ramen för utvecklingen av Sidas insats-
hanteringssystem togs det under 2017 fram hjälptexter kring 
jämställdhetsanalys och 2018 blev det obligatoriskt att bedöma 

4.16 Jämställdhetsintegrering

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav […] Pågående uppdrag

[…]

4. Jämställdhetsintegrering 

Sida har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat 
en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegre
ring under 20162018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställd
hetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet 
med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 20162018. 
Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februa
ri 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 20152017.

Bakgrund
Sida har som en av 59 myndigheter i uppdrag av regeringen att 
utveckla och genomföra en plan för jämställdhetsintegrering i 
myndigheten (JiM). Sida ingår i JiM2, dvs. andra omgången myn-
digheter som omfattas av uppdraget fr.o.m. 2015. Stöduppdraget 
för JiM-initiativet övergick från Nationella genussekretariatet till 
den nya jämställdhetsmyndigheten den 1 januari 2018. 

Planen har tre delar: 
1.  Ökat fokus på jämställdhet som huvudsyfte och jämställd-

hetsintegrering inom specifika områden. De områden som 
avses är miljö/klimat och produktiva/icke- sociala sektorer, 
och där det är relevant humanitärt arbete och utvecklings-
finansiering; 

2. Kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner för jämställd-
hetsintegrering. Detta innefattar förbättrade rutiner för stra-
tegiutveckling och operationalisering liksom för beredning, 
uppföljning, resultat, analys och kvalitetssäkring i olika delar 
av insatsprocessen och i dialog med samarbetspartners; 

3. Ambitionshöjning av Sidas mångfalds- och jämställdhetsar-
bete utifrån ett organisations- och arbetsgivarperspektiv. 

Sidas plan för jämställdhetsintegrering 2016–2018 har som över-
gripande mål att svenskt utvecklingssamarbete har genomslag 
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kopplade till jämställdhet har också genomförts. Samtidigt har 
det nya ramavtal för jämställdhet som trädde i kraft i juni 2018 
utökats både vad gäller tematiskt innehåll men även genom att 
det numera kan avropas av hela Sida. 

Under 2018 har Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) fort-
satt sin följeforskning på genomförandet av Sidas plan för jäm-
ställdhetsintegrering och hur de olika delarna av planen fått åter-
verkning i Sidas verksamhet. EBA har följt Sidas arbete genom 
analys av styrdokument, insatser och intervjuer med chefer och 
personal, samt besök på två utlandsmyndigheter. De har stud-
erat hur de olika delarna av planen för jämställdhetsintegrering 
fått återverkning i Sidas verksamhet. Slutsatserna stödjer Sidas 
pågående prioritering på kvalitetshöjande insatser, metodutveck-
ling och kompetenshöjning. EBA rekommenderar ännu tydligare 
styrning och kvalitetssäkring i jämställdhetsarbetet, mer gedigen 
jämställdhetsanalys, kompetensutveckling/utbildning samt stöd 
till hela organisationen. I rapporten framhåller utvärderarna att 
Sida är en ledande aktör inom jämställdhet i utvecklingssamar-
betet som prioriterar och driver jämställdhet och rättighetsfrågor 
i samarbetsländerna och med samarbetspartners, och inom det 
multilaterala samarbetet. De lyfter även Sidas ambitiösa gende-
rarkitektur, att genderexperter är både tillgängliga och närva-
rande samt att Sida har många supportfunktioner.

2017 ålades HR-avdelningen ett särskilt ansvar att skapa 
förutsättning för det interna mångfalds- och jämställdhetsar-
betet (delområde tre). Det gjordes genom ett internt projekt och 
antagandet av en treårig verksamhetsplan för Sidas mångfalds- 
och jämställdhetsarbete (2017–2019). Arbetet omfattar följande: 
utveckla rekryteringsprocessen i enlighet med påbörjad gransk-
ning ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv; integrera 
mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsaspekter i utbild-
ningsprogram, exempelvis introduktionsutbildningen; avdelning-
arnas arbetsmiljöplaner inkluderar mångfalds-, jämställdhets 
och inkluderingsaspekter utifrån avdelningarnas behov; årliga 
analyser uttag av VAB och föräldraledighet avseende kön; se över 
och kommunicera riktlinjer mot kränkande särbehandling och 
trakasserier; integrera ett jämställdhetsperspektiv i utbildning 
och informera till lönesättande chefer; årligen följa upp köns- och 

en insats i förhållande till alla tematiska perspektiv inklusive jäm-
ställdhet. 

När det gäller kvalitetshöjning av Sidas arbetssätt och rutiner 
har Sidas avdelningar och enheter utarbetat mål i verksamhets-
planerna om att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering och 
att öka medel/antal insatser med jämställdhet som huvudsyfte. 
Det bilaterala och regionala stödet i länder i Afrika har ökat 
andelen avtalade medel i produktiva sektorer med jämställdhet 
som huvudsyfte från 16 procent (2017) till 24 procent (2018) och 
andelen avtalade medel i alla sektorer ligger på 38 procent. I 
Mocambique och Tanzania har planen lett till ökade satsningar 
på att stärka jämställdhet såväl i nya som i pågående insatser. 
Samarbetsstrategier som regeringen har antagit i Afrika, till 
exempel Zimbabwe och Sydsudan, har ett tydligare fokus på 
jämställdhet vilket medför stärkta förutsättningar att öka riktade 
insatser, att öka jämställdhetsintegrering, samt att ytterligare för-
bättra sitt jämställdhetsarbete framöver.101

Inom Mellanöstern- och Nordafrika-regionen (MENA) har en 
ambitionshöjning skett och den regionala strategin för MENA 
innehåller fler insatser där jämställdhet är del- eller huvudsyfte 
inom de produktiva sektorerna, särskilt i vatten, miljö och energi-
portföljen. Andelen insatser i MENA med jämställdhet som huvud-
syfte inom miljö och klimat samt produktiva sektorer är 21 procent. 
Inom dessa regioner har Sida arbetat strategiskt med att integrera 
jämställdhetsperspektivet i samband med att nya stöd bereds men 
även genom att lyfta jämställdhet som en dialogfråga.102 

Inom lån och garantiverksamheten fortskrider arbetet med att 
stärka jämställdhetsfokus. En pågående garanti i Palestina med 
syfte att öppna upp ett fönster till kvinnliga låntagare samt ge 
teknisk assistans har bidragit till att de involverade bankerna har 
uppmärksammat kvinnors låntagande.103 

Under 2018 har Sida Partnership Forum jobbat med jämställd-
hetsintegrering i kursverksamheten genom att kombinera jäm-
ställdhetsperspektivet med Sidas övriga prioriterade perspektiv. 
Två tematiska månader har genomförts med fokus på miljö och 
klimat- respektive konflikt och jämställdhet. En särskild satsning 
har även gjorts för att integrera jämställdhet i den återkommande 
kursen om anti-korruption.104 Lunchseminarier och diskussioner 
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ålderssammansättning hos medarbetare med ledaransvar; samt 
att ta fram och genomföra åtgärder för att hantera eventuella 
skevheter. Under 2018 integrerades projektet som en del av orga-
nisationens systematiska kultur-, medarbetare- och ledarskaps-
utveckling. Arbetet med Sidas mångfalds- och jämställdhetsplan 
fortsätter och följs upp inom ramen för ordinarie verksamhets-
uppföljning. Bland annat är en kompetensförsörjningsplan under 
utformning, där jämställdhet ingår som ett tematiskt område 
redan i metodutvecklingsarbetet.

Bedömning
Arbetet med jämställdhetsintegrering på Sida fortskrider enligt 
plan mot de uppsatta målen att svenskt utvecklingssamarbete 
har genomslag vad gäller jämställdhet; är uppföljningsbart och 
fokuserat på resultat för kvinnor, män, flickor och pojkar, samt att 
Sida präglas av en jämställd, öppen och inkluderande organisa-
tions- och ledarkultur.

I förhållande till planens tre resultatområden bedömer Sida 
att arbetet gått enligt plan när det gäller målet att öka andelen 
insatser med jämställdhet som huvudsyfte inom alla sektorer 
och särskilda satsningar inom vissa områden har genomförts. I 
uppfyllelsen av målet om kvalitetshöjning av arbetssätt och ruti-
ner för jämställdhetsintegrering bedömer Sida att utmaningar 
finns, men att arbetet går enligt plan tack vare Sidas fortsatta 
prioritering av detta. Också det övergripande målet att ta fram en 
analys av organisationens utmaningar utifrån ett organisations- 
och arbetsgivarperspektiv är uppfyllt genom framtagandet av en 
nulägesanalys. Utmaningarna adresseras genom mångfalds- och 
jämställdhetsplanen och implementeringen av planen fortskrider.

Samarbete mellan olika perspektiv och tematiska områden 
samt det gemensamma arbetet med den multidimensionella 
fattigdomsansatsen har varit positivt för strategisk integrering av 
jämställdhetsfrågor under året.



ÅTeRAppORTeRIng enlIgT InSTRUkTIOn OCH RegleRIngSBReV Sidas årsredovisning 2018   |   45

environmentally-sound products and/or services when devising 
selection criteria and requirements.

Sida requires its Cooperation Partners and it’s Implementing 
Partners to respect and safeguard human rights as defined in 
the following Conventions of International Labour Standards of 
ILO (International Labour Organisation): Freedom of Association 
and Protection of the Right to Organize Convention, (No. 87 and 
98), Forced Labour Convention, (No. 29 and 105), Minimum Age 
Convention, (No. 138 and 182), Equal Remuneration Convention,  
(No. 100 and 111). The Contracting Party shall require and review 
compliance with these standards in its procurements to the greatest 
extent possible.”
Ovanstående innebär att i de fall Sidas upphandlingsriktlinjer för 
samarbetspartner används ska samarbetspartnern ställa miljö-
mässiga hållbarhetskrav när det är motiverat och i största möjliga 
utsträckning även sociala krav utifrån ILO:s standarder.

Samarbetsparters egna upphandlingsregelverk

I de fall samarbetspartnerns egna upphandlingsriktlinjer används 
finns det idag inga krav på att dessa ska innehålla riktlinjer kring 
hållbarhet för att godkännas. För att komma tillrätta med detta 
planerar Sida att genom ett pilotprojekt under 2019 inleda en 
policydiskussion om hållbarhetskrav i upphandlingar med några 
av de stora ramorganisationerna. Projektet syftar till att kartlägga 
vilka hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar för att se om 
dessa kan utökas.

Sida har begränsad möjlighet att påverka multilaterala orga-
nisationers upphandlingsregler, de är i normalfallet inte förhand-
lingsbara i enskilda insatser. Sida kan däremot diskutera behov av 
reformer av en multilateral organisations regelverk med relevanta 
departement, vilket kan leda till att Sverige initierar frågan i orga-
nisationens styrelse eller i den bilaterala dialogen med organisa-
tionen. Sida kommer att se över behovet av att väcka frågan med 
hänvisning till Sveriges strategi för multilateral utvecklingspolitik 
där bland annat följande finns att läsa: ”Sverige ska i enlighet 
med den exportstrategi som antogs av regeringen i september 2015 
påverka och förändra organisationernas upphandlingskrav så att 
långsiktighet och hållbarhet ges större vikt”. 

4.17 Hållbar upphandling

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav

[…] 

Hållbar upphandling

Sida ska redovisa en plan för ökad tillämpning av miljö mässigt, socialt och eko
nomiskt hållbar upphandling som beaktar ett jämställdhetsperspektiv i investe
ringsprojekt som Sida medverkar i bilateralt samt de åtgärder som vid tagits för 
att stärka den interna kompetensen kring upphandling och hållbar upphandling 
inom Sida.

Bakgrund
Sida har successivt flyttat fram positionerna inom hållbar 
upphandling de senaste åren. Sidas organisation och arbetssätt 
kräver ett mångdimensionerat angreppssätt till hållbar 
upphandling. Utöver Sidas egna upphandlingar finns möjligheter 
att påverka upphandlingsmetoderna på de för Sida relevanta 
utlandsmyndigheterna (UM), hos samarbetsparter, multilaterala 
organisationer och samarbetsländer.

Genomförande

1.  Plan för ökad tillämpning av miljömässigt, socialt och ekono-
miskt hållbar upphandling som beaktar ett jämställdhetsper-
spektiv i investeringsprojekt som Sida medverkar i bilateralt

Sidas regelverk för samarbetsparters upphandlingar

I de fall en samarbetspart inte har egna upphandlingsriktlinjer 
eller inte får sina riktlinjer godkända används ett regelverk för 
upphandling som är utvecklat av Sida. Detta regelverk uppdatera-
des under 2018 och bland annat introducerades följande skrivning:

“The sustainable use of natural resources and the protection  
of the environment belong to the fundamental objectives of 
Swedish development cooperation. The Contracting Party shall 
when procuring and wherever it is motivated take into account 
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Utbildningar i upphandling, internt och på UM, genomförs 
regelbundet. Upphandlingsutbildning i olika nätverk som till 
exempel controllernätverket och programadministratörsnätverket 
har genomförts under hösten 2018. Intranätets information om 
upphandling på Sida och UM har utvecklats. Denna information 
”marknadsförs” aktivt av alla medarbetare på Sidas upphand-
lingsenhet (UPPIS). 

Nya sidor som särskilt riktar sig till Sida-medarbetare på UM 
har tagits fram. Syftet är att på ett enkelt sätt presentera de vik-
tigaste aspekterna av upphandling på UM. Till exempel beskrivs 
den grundläggande upphandlingsprocessen, hur Sidas ramavtal 
kan användas, korruption i upphandling och hur Sidas upphand-
lingsenhet kan ge stöd. Nya upphandlingsmallar särskilt anpas-
sade för UM har tagits fram och dessa finns sedan sommaren 
2018 tillgängliga på intranätet. 

Arbete för stärkt upphandlingskompetens avseende hållbar 
upphandling

Sida har under 2018 gett en av medarbetarna på upphandlingsen-
heten ett särskilt ansvar för hållbarhetsfrågor. 

Nya informationssidor på Sidas intranät lanserades under 
hösten 2018. Dessa sidor informerar om de ställningstaganden 
som Sida och utlandsmyndigheter kan och bör göra utifrån ett 
miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv i samband med 
upphandlingar.

I de upphandlingsutbildningar som genomförs internt kommer 
fokus på hållbarhet att stärkas framöver.

Upphandlingsregel

I Sidas upphandlingsregel, beslutad den 1 juli 2018, infördes en ny 
klausul avseende hållbarhet: 

5.5 Vid upphandlingar ska miljöhänsyn samt sociala och arbetsrätts-
liga hänsyn beaktas. Hållbarhetskrav eller -kriterier ska tillämpas vid 
alla upphandlingar och avrop över 100 000 kr där det inte är omoti-
verat.

Kapacitetsutvecklingsprogram

Sida avser att genomföra kapacitetsutvecklingsprogram riktat 
mot nyckelpersoner hos offentliga aktörer i Sidas samarbets-
länder. Programmet kommer att syfta till att stärka kapaciteten 
hos dessa aktörer att genomföra upphandlingar utifrån hållbara, 
transparenta och korrekta principer. Det finns en stor efterfrågan 
i Sidas samarbetsländer att förbättra kapaciteten att upphandla 
hållbart och korrekt. Programmet kommer praktiskt att vara 
utformat med ett flertal faser som kombinerar genomgångar i 
sakområdet, projektarbete och institutionellt förändringsarbete i 
deltagarnas länder. För närvarande pågår en utredning som ska 
komma fram till vilken form av samarbete med programgenom-
föraren som är bäst lämpat.

Upphandlingar på energiområdet

Under hösten/vintern 2018 genomfördes ett initiativ för att ta 
fram krav och kriterier kring miljömässig hållbarhet för imple-
mentering i upphandlingar på energiområdet, både av Sida, UM 
och samarbetspartner. För samarbetspartner är planen att införa 
dessa krav i bilagor i relevanta avtal som Sida i framtiden ingår. 
Arbetet utgår från Upphandlingsmyndighetens samt EU:s meto-
der och kravbibliotek och undersöker i vilken utsträckning detta 
går att utveckla och applicera, till att börja med i Kenya, Uganda 
och Zambia. Projektet Power Africa ansvarar för initiativet och har 
upphandlat en konsult för genomförandet. Konsulterna presen-
terar även rekommendationer för hur Sida kan arbeta med inno-
vationsupphandling och beställargrupper. Slutrapporten ska vara 
klar i januari 2019. 

2.  Åtgärder som vidtagits för att stärka den interna 
kompetensen kring upphandling och hållbar upphandling 
inom Sida

Arbete för stärkt generell upphandlingskompetens

Under sommaren 2017 lanserades en e-utbildning i upphandling. 
Utbildningen är tillgänglig för alla medarbetare på Sida och UM. 
Kursen ingår i introduktionspaketet för nyanställda. 
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Sidas upphandlingsregel gäller alla upphandlingar som genom-
förs på Sida och av Sida finansierade upphandlingar på utlands-
myndigheter. Då paragrafen nyligen infördes är det för tidigt att 
bedöma vad ändringen ger för resultat. Sida förväntar sig dock 
en markant ökning av hållbarhetskrav- och kriterier i framtida 
upphandlingar. Regeln är relativt hårt formulerad: Det ska ställas 
hållbarhetskrav såvida det inte är omotiverat, vilket Sida anser 
vara en striktare formulering än att endast ställa hållbarhetskrav 
när det är motiverat. 

Bedömning
Sida har arbetat målmedvetet med frågan och har höjt ambitions-
nivån de senaste åren. Ett indikativt resultat är att inköpsvolymen 
där miljökrav ställts vuxit från 26,5 pro cent år 2016 till 42 procent 
år 2017. Flera av de åtgärder som redovisats har tillkommit under 
de senaste två åren. Det är därför för tidigt att dra långtgående 
slutsatser kring vilka resultat som dessa åstadkommit. 

Andra åtgärder, så som ett intiativ av Sidas afrikavdelning, 
avseende upphandlingar på energiområdet och kapacitetsutveck-
lingsprogrammet inom hållbar upphandling, är under utveckling. 
Dessa bör ge indikativa resultat någon gång under andra halvan 
av 2019.
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Bedömning
Sida har under året ställt arbetsrättsliga krav i de fall detta 
bedömts varit relevant. Flertalet av Sidas upphandlingar rör olika 
typer av tjänster i biståndet. Detta kan till exempel vara revi-
sionstjänster, utvärderingstjänster och tjänster inom tematiska 
områden som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Dessa tjänster karaktäriseras av en hög grad av professiona-
lism med förhållandevis höga lönenivåer där arbetstagare i stor 
utsträckning kan påverka sin arbetssituation. Sida anser därför 
att det inte funnits behov av att ställa arbetsrättsliga krav i denna 
typ av upphandlingar.

4.18 Upphandling som överstiger tröskelvärden

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav

[…] 

Upphandling som överstiger tröskelvärden

Sida ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande 
tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga 
villkor som följer av 17 kap. 25 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Bakgrund
Denna text syftar till att redovisa hur Sida vid upphandlingar som 
överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de 
nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor.

Genomförande
Sida genomförde under våren 2018 en ramavtalsupphandling 
gällande bygg- och elektrikertjänster. I denna upphandling ställ-
des krav på leverantören avseende arbetsrättsliga villkor. Dessa 
ansågs uppfyllda om leverantören var ansluten till ett centralt 
kollektivavtal, tillämpade motsvarande villkor ur ett annat relevant 
centralt kollektivavtal eller uppfyllde de arbetsrättsliga villkor för 
byggbranschen som tillhandahålls av Upphandlingsmyndigheten. 
Vidare ansågs leverantörer som kunde åberopa en utstatione-
ringssituation som tillämpade motsvarande villkor om arbets- 
och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) om utstationering 
av arbetstagare godkända.

Sida använder statliga ramavtal när det är möjligt. Sida har 
bland annat gjort avrop på det statliga ramavtalet för städtjänster, 
där arbetsrättsliga krav är ställda i ramavtalet.
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Genomförande
Sidas arbete med att integrera konfliktkänslighet, rättighets-
perspektiv och jämställdhet utgör viktiga verktyg för bidraget till 
att stärka Kvinnor, fred och säkerhetsagendan, och arbetet tar sin 
utgångspunkt i brett lokalt ägarskap och kontextuell förankring. 
Genom överföring av resurser, teknisk expertis samt dialogfräm-
jande insatser stödjer Sida nationella förändringsprocesser och 
skapar möjligheter till de-eskalering, försoning och hållbara fred-
liga lösningar där kvinnors rättigheter står i fokus. Gemensamt 
för dessa insatser är att de ofta relaterar till långsiktiga, kom-
plexa och politiska processer som kräver konstant interaktion och 
förhandling, och där civila samhällets och kvinnorättsorganisatio-
ners medverkan är i fokus.

Nedan följer en redovisning av Sidas bidrag med utgångspunkt 
i handlingsplanens fyra delområden. 

Det första delområdet handlar om att främja kvinnors delta-
gande i freds- och statsbyggandeprocesser och fredssamtal. I 
Colombia106, Somalia107 och Myanmar108 har Sidas stöd medverkat 
till stärkt jämställdhetsintegrering i fredsprocesser, ökad andel 
kvinnor som är representerade i centrala beslutsfattande meka-
nismer samt nya plattformar för dialog och deltagande. 

Koordineringen mellan Sveriges politiska dialog och det 
långsiktiga utvecklingssamarbetet har varit centralt för att nå 
resultat inom detta område.109. Sida arbetar strategiskt för att 
främja kvinnors politiska inflytande i konfliktutsatta kontexter och 
myndigheten har bedrivit ett målmedvetet arbete för ökad dialog 
kring jämställdhet och kvinnors rättigheter. Sida bedömer att 
denna prioritering bidragit till ett ökat valdeltagande bland kvin-
nor samt ökad andel kvinnor i politiskt tillsatta positioner i bland 
annat DR Kongo110, Somalia111 Liberia112 och Palestina113, vilket är en 
förutsättning för jämställdhet i statsbyggande och i processer för 
övergångsrättvisa.114 

Sida har under resultatperioden även ökat stödet till det 
område i handlingsplanen som rör konfliktförebyggande arbete 
och kvinnors roll i att förebygga konflikter, bland annat genom 
stöd till system för tidig varning, dialog och förtroendeskapande 
processer. Genom att verka för strategisk dialog mellan kon-
fliktens parter, och mer systematisk bedömning och uppföljning 

4.19 Fn:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000)

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav

[…] 

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000)

Sida ska ge en samlad redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att 
efter leva FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) och efterföljande resolu
tioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges nationella 
 handlingsplan på området.

Bakgrund
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
antogs enhälligt år 2000 av FN:s säkerhetsråd. Sju efterföljande 
resolutioner har därefter antagits. Tillsammans utgör de åtta 
resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och 
säkerhet. Resolutionerna slår fast att kvinnors ökade deltagande 
– i att förebygga, hantera och lösa konflikter, samt i fredsbyg-
gande och återuppbyggande efter konflikt – är en förutsättning för 
att uppnå hållbar internationell fred och säkerhet.105 

Kvinnor, fred och säkerhetsagendan och den svenska hand-
lingsplanen betonar behovet av en integrerad genus- och 
konfliktanalys, där respekt för mänskliga rättigheter och soci-
oekonomiska möjligheter och inflytande för kvinnor och flickor 
ses som ett villkor för utveckling och hållbar fred. Den svenska 
handlingsplanen har reviderats ett antal gånger och 2016 antog 
Sverige sin tredje handlingsplan för ändamålet. Tolv svenska 
myndigheter arbetar med dess genomförande, varav Sida är en. 
Handlingsplanen från 2016 omfattar fyra integrerade områden: 
1) kvinnors deltagande i freds- och statsbyggande processer, 2) 
kvinnors roll i att förebygga konflikter, 3) kvinnors rätt till skydd 
och rättvisa, och 4) myndigheternas egna arbete med kompe-
tensutveckling och lärande om handlingsplanens mål och hur 
den implementeras i verksamheten. Dessa fyra områden rymmer 
vidare ett stort antal delmål. 
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miljoner kronor allokerades 2016 och 17 miljoner kronor under 
2017.125 

Närmare 20 procent av alla insatser i konfliktdrabbade länder 
under år 2017 hade jämställdhet som huvudsyfte och jämställdhet 
har också prioriterats i dialogen med alla globala partner inom 
fred och mänsklig säkerhet.  

Nya strategier som antagits under 2016–2018 för Colombia, 
Mali, Irak, Sydsudan, Sudan, Somalia, Myanmar och Strategi 
Hållbar fred – har strategimål i linje med Kvinnor, fred och 
säkerhetsagendan samt den svenska handlingsplanen. 
Handlingsplanen har också varit ett stöd i operationalisering av 
strategimål, något som bland annat har lyfts fram i strategirap-
portering från Somalia, Myanmar och Colombia. Genom ökad 
samverkan mellan strategier, får stödet till kvinnor, fred och 
säkerhet ett  tydligare genomslag på såväl global, regional som på 
landnivå.

Bedömning
Sidas bedömning är att svensk politisk dialog i kombination med 
det arbete som bedrivs inom ramen för det långsiktiga utveck-
lingssamarbetet är centralt för att uppnå resultat i enlighet med 
handlingsplanens mål.

Arbetet med att stärka kvinnors inflytande och deltagande i 
freds- och statsbyggandeprocesser genomförs i svåra kontexter 
där kvinnors rättigheter är marginaliserade. Att dessa processer 
påverkas av en rad olika politiska och ekonomiska faktorer, som 
inte väger in en rättighetsagenda, samt att de krafter som arbetar 
för kvinnors deltagande inte är koordinerade, gör arbetet ytterli-
gare utmanande. Ett normativt förändringsarbete är viktigt för att 
stärka kvinnors politiska, ekonomiska och civila roll i fredspro-
cesser. Men även i kontexter såsom Irak, där det finns normativa 
ramverk, är incitamentet för implementering alltför svagt för att 
en faktiskt förändring ska ske.

Stödet till bland annat kvinnorättsorganisationers oberoende 
arbete inom området har utgjort en viktig del inom handlings-
planens samtliga mål. Det civila samhället har i sin ansvarsut-
krävande och granskande roll haft ett direkt inflytande i flertalet 
politiska processer och beslut som rör kvinnors rättigheter, 

kopplad till konfliktkänslighet och jämställdhetsintegrering har 
genomslaget för normativa åtaganden för att förhindra konflikt 
ökat. Flera globala samarbetspartners, som Saferworld, West 
Africa Network for Peace och Women’s International League 
for Peace and Freedom, har utvecklat verktyg för konflikt- och 
maktanalys som inkluderar ett genderperspektiv och som 
används för att bättre förstå grundorsaker till konflikt. Stödet 
till civila samhället har varit avgörande för konfliktförebyggande 
insatser på lokal och nationell nivå, bland annat i Mali, Syrien och 
Irak.115

Sida har också verkat för att stärka arbetet när det gäller 
kvinnors rätt till skydd och rättvisa i samband med konflikt. 
Lagändringar, stärkt kapacitet av rättsväsendet och service-
institutioner har varit centrala komponenter i många samarbeten, 
bland annat i Palestina, Bosnien, Irak och Ukraina116. Stödet till sex-
uell och reproduktiv hälsa är också ett högt prioriterat område för 
Sida och i många kontexter är Sverige den pådrivande aktören.117 
Skydd och stöd till kvinnliga människorättsaktivister har bland 
annat lett till ett skyddsgarantiprogram i Colombia118. Sida har 
vidare integrerat jämställdhetsperspektivet inom det humanitära 
biståndet och Sida har också nått resultat genom att stärka jäm-
ställdhetskapaciteten inom det humanitära systemet.119

Sidas egna arbete med kompetensutveckling och lärande om 
handlingsplanens mål och hur det den implementeras i verk-
samheten utgör det fjärde delområdet i handlingsplanen. 

Sidas arbete med att integrera jämställdhet i konfliktkontexter 
och i direkta stöd till insatser har utgjort en central del av genom-
förandet av såväl av regeringen beslutade strategier som av den 
svenska nationella handlingsplanen. 

Sida genomförde under 2018 en omfattande resultatanalys av 
fem globala och regionala strategier120 samt den nationella hand-
lingsplanens tolv fokusländer121 för åren 2016–17.122 Inom ramen 
för denna analys identifierades en ökning av insatser123 relaterade 
till handlingsplanen. Sidas samlade stöd till genomförande av 
handlingsplanen ökade från ca 617,4 miljoner kronor under 2016 
till ca 729,0 miljoner kronor under 2017.124 Bidraget inom ramen 
för det humanitära stödet ökade också och uppgår till totalt ca 
21,5 miljoner kronor under den analyserade perioden, varav 4,5 
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konfliktförebyggande och fredsfrämjande processer. I flertalet 
kontexter, såsom Afghanistan, DRK och Liberia riskerar dock 
dessa nyckelaktörer att försvagas och uppbyggd kapacitet att gå 
förlorad på grund av ett minskande utrymme för civilsamhällets 
organisationer att verka. 
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(samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagarorga-
nisationer). I Arbetsmiljökommittén diskuteras också åtgär-
der för en förbättrad arbetsmiljö. Avdelningen för HR och 
Kommunikation följer vidare aktivt upp individuella sjukskriv-
ningar och möjliga åtgärder med berörda chefer.

• Alla medarbetare på Sida har möjlighet till samtal via upphand-
lad företagshälsovård. Vid särskilda behov erbjuds även sömn-
skola och stresshanteringskurser genom företagshälsovården. 

• Sida har upphandlat en psykosocial krishanteringsfunktion för 
bland annat samtalsstöd till medarbetare som arbetar i eller 
genomför tjänsteresor till osäkra och volatila miljöer. Sida har 
precis genomfört en rekrytering av en personalkonsulent som 
komplement eller framtida ersättning till den upphandlade 
funktionen. 

• Sida erbjuder ett friskvårdsprogram med många olika aktivi-
teter samt ett välutrustat gym till medarbetarna i Stockholm. 
Medarbetarna i Härnösand och Visby har istället rätt till frisk-
vårdsbidrag. Seminarier om stress har erbjudits som en del av 
friskvården.

• Sida har tagit fram nya riktlinjer/handledning för rehabilitering, 
bland annat på grund av nya regler som gäller from och med 
1 juli 2018. De nya reglerna innebär att arbetsgivaren är skyldig 
att upprätta en plan för återgång i arbete om den anställdes 
arbetsförmåga kan antas komma att vara nedsatt minst 60 
dagar. 

Bedömning
Sida bedömer att ovan åtgärder möjliggör en fortsatt låg sjukfrån-
varo, kunskap om aktuell sjukfrånvaro samt när åtgärder behöver 
sättas in. Chefer medvetandegörs för att se signaler i tid och 
arbetar förebyggande med berörda medarbetare för att undvika 
längre sjukskrivningar. Sida gör bedömningen att det aktiva arbe-
tet med att skapa förutsättningar för ett lyhört chefskap, friskvård, 
företagshälsovård samt krishanteringsfunktion verkar förebyg-
gande så att sjukfrånvaro kan undvikas i många fall. Genom 
det systematiska arbetsmiljöarbetet kan signaler på eventuella 
utvecklingsbehov fångas i ett tidigt skede.

4.20 Sjukfrånvaro

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav

[…] 

Sjukfrånvaro

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjukfrånvaron vid 
myndigheten.

Bakgrund
Sjukfrånvaron ökar i samhället och det är viktigt för alla arbets-
givare att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron, men också att 
arbeta aktivt med förebyggande åtgärder. Arbetsgivarverkets 
tidsanvändningsstatistik för myndigheter visar att Sida ligger 
under genomsnittet, avseende sjukfrånvaro, i jämförelse med 
samtliga myndigheter som ingår i statistiken, men även för verk-
samhetsområde allmän offentlig förvaltning. 

En övergripande analys av sjukskrivningarna 2018 på Sida 
visar att flertalet långtidssjukskrivningar (minst 14 dagars sjuk-
skrivning) beror på mer eller mindre allvarliga fysiska sjukdomar, 
endast ca en femtedel bedöms vara arbetsrelaterade i någon 
form. 

Genomförande
Sida bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom hela myn-
digheten, där frågor kring både organisatorisk och social arbets-
miljö samt frågor rörande fysisk arbetsmiljö lyfts. För att verka 
för en fortsatt relativt sett låg sjukfrånvaro har Sida vidtagit en rad 
åtgärder inom utbildning, uppföljning, hälsovård, friskvård och 
stöd, vilka beskrivs närmare nedan: 
• En större utbildningssatsning i arbetsmiljö genomfördes 

under 2017, riktad till lokala fackliga företrädare samt chefer. 
Arbetsmiljö finns också med som en del i en introduktions-
utbildning för nya chefer. 

• Sida följer löpande upp sjukfrånvaron på myndigheten; något 
som redovisas för, och diskuteras kring i Arbetsmiljökommittén 
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Tabell 4.20.1:  Sida, sjukfrånvaro, procent

 2018 2017 2016

Totalt 2,53 2,65 3,04

Varav långtidssjuka (>60 dagar) av totalt sjukskrivna 56,8 57,81 59,82

Män 1,83 1,83 2,55

Kvinnor 2,84 3,01 3,26

Anställda –29 år 0,94 1,4 1,19

Anställda 30–49 år 2,36 2,57 2,53

Anställda 50 år – 2,86 2,86 3,92

Tabell 4.20.2:  Allmän offentlig förvaltning, sjukfrånvaro, procent

 2018 1 2017 2016

Totalt – 4,1 4,1

Varav långtidssjuka (>60 dagar) av totalt sjukskrivna – 52,3 52,6

Män – 2,4 2,6

Kvinnor – 5,1 5,1

Anställda –29 år – 3,2 3,2

Anställda 30–49 år – 3,7 3,7

Anställda 50 år – – 4,7 4,8

1 Siffrorna för 2018 saknas ännu och inkommer från Arbetsgivarverket i början av mars 2019.

Tabell 4.20.3:  Samtliga deltagande myndigheter, sjukfrånvaro, procent

 2018 1 2017 2016

Totalt – 3,8 4

Varav långtidssjuka (>60 dagar) av totalt sjukskrivna – 56,7 56,1

Män – 2,4 2,5

Kvinnor – 5,2 5,4

Anställda –29 år – 2,6 2,5

Anställda 3–49 år – 3,6 3,8

Anställda 50 år – – 4,6 4,8

1 Siffrorna för 2018 saknas ännu och inkommer från Arbetsgivarverket i början av mars 2019.
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anslaget med ca 20 miljoner kronor i form av avsättningar, 
projektledning och konsultkostnader. Även kostnader för 
IT har ökat under året. Under 2018 har Sidas förvaltnings-
kostnader i relation till utbetalda medel minskat, och den 
så kallade förvaltningskronan, dvs förhål landet mellan 
utbetalt belopp och förvaltningskostnad, har därmed ökat 
med 5 procent jämfört med 2017. 

En högre förvaltningskrona innebär att en större utbe-
talningsvolym har hanterats av verksamheten och/eller att 
förvaltningskostnaden för strategin är lägre. 

Förvaltningskostnaden varierar stort mellan olika typer 
av strategier. Förvaltningskostnaden är betydligt lägre för 
de stora globala strategierna, som i huvudsak hanteras från 
Stockholm, än för de bilaterala och regionala strategierna.  
I genomsnitt hanterar Sida 26 utbetalade kronor per för-
valtningskrona för bilaterala och regionala strategier, i 
jämförelse med 81 utbetalade kronor per förvaltningskrona 
för de globala och tematiska strategierna. Detta förhållande 
kvarstår även om de mest förvaltningsintensiva strate-
gierna med låg förvaltningskrona, så som informations- 
och kommunikationsverksamhet, och mindre förvaltnings-
intensiva strategier med hög förvaltningskrona, så som 
humanitärt bistånd, exkluderas. Att bilaterala och regionala 
strategier till stor del genomförs på utlandsmyndigheter, är 
en orsak till att förvaltningskostnaden är betydligt högre än 
för globala och tematiska strategier, men även skillnader i 
arbetssätt påverkar kostnaden. 

Andelen förvaltningskostnader fördelat på bilaterala- 
och regionala strategier i förhållande till Sidas globala och 
tematiska strategier är oförändrad i jämförelse med 2017 
(78 procent respektive 22 procent). Förvaltningskronan för 
bilaterala- och regionala strategier i förhållande till Sidas 
globala och tematiska strategier är även den oförändrad. 

Andelen förvaltningskostnader kopplade till utlands-
myndigheten har ökat med 11 procent från 2017 och 
utgör nu 43 procent av Sidas totala förvaltningskostnad. 
Resterande kostnader har ökat med 8 procent. Ökningen 
under 2018 av kostnaderna för bemanning på utlands-

4.21 Redovisning av vissa kostnader enligt 
regleringsbrevet 2018

FÖRORdnIng (2000:65) OM ÅRSRedOVISnIng  
OCH BUdgeTUndeRlAg

3 kap. Resultatredovisning, 2 §, Myndigheten ska fördela verksamhetens totala 
intäkter och kostnader enligt den  indelning som följer av 1 § tredje stycket.

ESV:s föreskrifter till 3 kap. 2 §

Intäkter och kostnader per verksamhet och år

Intäkter och kostnader ska redovisas för minst de tre senaste åren. Intäkterna 
ska specificeras på intäkter av anslag respektive övriga intäkter. Väsentliga för
ändringar ska kommenteras. I de fall det inte är möjligt att redovisa intäkter och 
kostnader för tre år i följd ska detta kommenteras.

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav 

[…] 

Förvaltnings- och säkerhetskostnader

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt per strategi
styrd verksamhet. Sida ska härtill redovisa säkerhetskostnader i fält.

[...]

Bidrag till civilsamhällesorganisationer […] 

Sida ska redovisa totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag 
genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida. […]

Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning, m.m.

Sida ska redovisa kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, 
studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hante
ring av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd 
till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsför
farande.

Förvaltningsanalys
Sidas totala förvaltningskostnader126 uppgick 2018 till 1 341 mil-
joner kronor vilket är en ökning med 113 miljoner kronor, det vill 
säga 9 procent, jämfört med utfallet för 2017. Den största delen 
rör ökade kostnader för personal på utlandsmyndigheterna. Även 
kostnader för Sidas kommande flytt till Botkyrka har belastat 

Tabell 4.21.1:  Säkerhetskostnader utlandsmyndigheter, tkr

 Utlandsmyndighet 2018 2017 2016

Bagdad – – 1 344

Kabul 14 275 10 219 8 602

Nairobi/Somalia 7 939 4 774 –

Totalt 22 214 14 993 9 945

myndigheter ligger väl i linje med Sidas ambition att ha 
en ökad närvaro i fält, både vad det gäller utsänd och 
lokal anställd personal. Det speglar också en ökad närvaro 
i konfliktdrabbade och sviktande kontexter. Den ökade 
kostnaden för säkerhet som redovisas i 4.21.1 avser Sidas 
del av säkerhetskostnaderna på orter där utlandsmyn-
digheten har allokerats säkerhetskoordinatorer. Utöver 
det har ökad närvaro i länder med säkerhetsutmaningar 
och därmed förändrade behov på utlandsmyndigheterna 
inneburit en generell kostnadsökning som dock inte sär-
redovisas i kostnadsdelningen med UD. 

Förvaltningskostnader som Sida enligt villkor i 
regleringsbrevet får finansiera från anslagspost 7 1:1 
Biståndsverksamhet avser studier, metodutveckling, 
revisioner mm (se tabell 7.3.5). Dessa ska klassificeras 
som verksamhetskostnader. Andelen förvaltningskost-
nader som genom det särskilda villkoret finansierats via 
biståndsanslaget har ökat 2018. Sida har under året sett 
över anvisningarna för när villkoret får användas och hur 
sådana kostnader ska klassificeras, nämligen som verk-
samhetskostnader. Översynen har resulterat i en ökning av 
förvaltningskostnaderna men totalt sett en mer restriktiv 
användning av det särskilda villkoret.

Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori 
och huvudprocess tydliggör utvecklingen med större andel 
redovisad tid kopplat till huvudprocesserna och i synnerhet 
processen Bereda, genomföra och följa upp strategier. Denna 
utveckling är i linje med myndighetens ambition att fokusera 
på strategigenomförandet och Sidas huvudprocesser.
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Tabell 4.21.2:  Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess1, mnkr

  Andel tid % kostnader exkl. OH, mnkr kostnader inkl. OH, mnkr

  2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

lednings och styrningsprocesser 17,1% 17,7% 19,5% 154 149 167

Huvudprocesser

Bereda, genomföra och följa upp strategier 1 61,3% 59,5% 58,9% 770 705 645 1 230 1 120 1 102

Bistå regeringen med expertstöd 2 1,5% 1,3% 0,9% 12 10 7 20 17 13

Tillvarata kunskap från utvärderingar samt sprida kunskap och erfarenheter3 4,3% 4,9% 4,4% 39 41 35 62 65 60

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 4 0,4% 0,2% 0,4% 3 2 2 5 3 4

Tillgängliggöra information om svenskt bistånd 5 0,6% 0,5% 0,4% 5 5 3 9 8 6

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 6 0,4% 0,5% 0,4% 3 3 2 4 5 3

Administrera externa medel 7 0,5% 0,2% – 11 11 – 11 11 –

Stödjande processer 6,2% 7,1% 6,6% 46 46 42

Övrigt arbete på UM < 0,1% < 0,1% 0,1% < 1 < 1 1

Verksgemensamma kostnader 7,7% 8,1% 8,4% 296 254 283

Total 100% 100% 100% 1 341 1 228 1 188 1 341 1 228 1 188

Tabell 4.21.3:  Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader, mnkr

2018 2017 2016

 Huvudprocess / Intäkt
Intäkter  

av anslag
Övriga  

intäkter 8 kostnader
Intäkter 

 av anslag
Övriga  

intäkter 8 kostnader
Intäkter 

 av anslag
Övriga  

intäkter 8 kostnader

Bereda, genomföra och följa upp strategier 1 1 214 16 1 230 1 103 14 1 120 1 081 15 1 102

Bistå regeringen med expertstöd 2 20 – 20 17 – 17 13 0 13

Tillvarata kunskap från utvärderingar samt sprida kunskap och erfarenheter 3 62 – 62 65 – 65 60 0 60

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 4 5 – 5 3 – 3 4 0 4

Tillgängliggöra information om svenskt bistånd 5 9 – 9 8 – 8 6 0 6

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 6 4 – 4 5 – 5 3 0 3

Administrera externa medel 7 – 11 11 – 11 11 – – –

Totalt 1 313 27 1 341 1 200 25 1 228 1 167 15 1 187

1 Kopplar i huvudsak mot kapitel 5 Resultatredovisning per tematiskt område och kapitel 6 Resultatredovisning per strategi.
2 Kopplar mot kapitel 4.2 Expertstöd. Tid redovisad mot process Bistå regeringen med expertstöd innefattar inte all tid som syftar till bistå regeringen med analys, bedömning, resultatredovisning, strategigenomförande och annat underlag.
3 Kopplar mot kapitel 4.3 Tillvarata kunskap från utvärderingar vid genomförandet av utvecklingssamarbete samt, 4.4. Utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner.
4 Kopplar mot kapitel 4.13 Rapportering av statistik.
5 Kopplar mot kapitel 4.14 Transparensgarantin.
6 Kopplar mot kapitel 4.6 Sidas uppdrag avseende bidragshantering som regeringen eller Regeringskansliet (UD) beslutar om. 
7  Kopplar mot aktuella strategier i kapitel 6. Process 208, administrera externa medel introducerades i Sidas tidsredovisning under kvartal 3 2017 och innefattar inte all tid som syftar till hantera administrera externa medel. Processen har 

exkluderats för OHpåslag och kostnader och intäkter har likställts för processen.  
8 Övriga intäkter innefattar intäkter av avgifter och andra ersättningar, intäkter av bidrag samt finansiella intäkter.
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Tabell 4.21.6:  Utfall till svenska ramorganisationer för  
genomförandet av strategin,  stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället, tkr

 2018 2017 2016

Forum Syd 231 457 209 799 175 983

Svenska missionsrådet 213 712 175 526 134 416

Plan international Sverige 198 818 108 646 167 094

Rädda barnen, Sverige 197 965 192 559 171 567

We Effect 189 828 182 294 173 905

Diakonia 157 517 117 675 187 138

Svenska kyrkan 118 450 107 936 98 762

Union to Union 102 753 120 000 119 613

Olof Palme Int Center 75 789 73 805 75 878

Naturskyddsföreningen 68 023 64 699 58 341

WWF/världsnaturfonden, Sweden 67 864 70 000 55 562

RFSU 50 217 43 500 32 846

Afrikagrupperna 40 886 38 355 36 929

Kvinna till Kvinna 30 081 30 048 27 315

Individuell människohjälp 16 998 80 382 45 576

PINGST1 534 61 000 60 594

MyRight1 816 27 500 32 863

Totalt 1 759 009 1 703 722 1 654 381

1 PINGST och MyRight utgick som ramorganisation under 2018. Utfallen 
för 2018 innefattar återbetalningar från aktiviteter från tidigare år.

Tabell 4.21.5:  Totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer, tkr 

 2018 2017 2016

Internationella organisationer 6 035 402 5 421 694 4 660 249 

Givarländers organisationer 2 848 004 2 590 758 2 496 690 

Samarbetslandets organisationer 736 476 653 359 581 457 

Totalt 9 619 882 8 665 811 7 738 395 

Tabell 4.21.4:   Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning med mera, tkr 

 2018 2017 2016

Viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner 39 663 19 216 18 846

Hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka 
mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande

3 827 4 081 3 232

Verksamhetskostnader som enligt särskilda villkoret belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 43 490 23 297 22 078

Fram till 2017 redovisades kostnader som enligt särskilda villkoret får belasta anslaget 1.1 Biståndsverksamhet både som transfereringar och som 
verksamhetskostnader. Principerna för hur kostnaderna ska bokföras har setts över under 2018 och en förtydligad och mer restriktiv hantering har 
införts, vilket fått till följd att utfallet för verksamhetskostnader har ökat jämfört med tidigare år.
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Resultatredovisning per tematiskt område

På den här testodlingen i Honduras har kaffebönderna ökat  
mellanrummet mellan kaffebuskarna och planterat gräs och träd 
som skuggar plantorna. Det skapar svalare och mer hållbara  
odlingar.

Foto: Karin Oskarsson/Sida
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5. RESULTATREDOVISNING PER TEMATISKT OMRÅDE

I enlighet med Sidas regleringsbrev för 2018 lämnar Sida i detta 
kapitel en övergripande redovisning av resultat av verksamhet 
inom de områden som är listade till höger. Sidas verksamhet 
styrs inte av de tematiska områdena. Redovisningen utgår därför 
från målen i de strategier som styr Sidas verksamhet och analy-
serna är till stor del baserade på de strategirapporter som läm-
nats in under 2018.

Varje delkapitel inleds med ett antal bilder och diagram som 
utifrån tillgänglig statistik ger en övergripande bild av Sidas 
arbete inom området. Därefter följer en sammanfattande redo-
visning och analys av resultat och förändringar som Sida bidragit 
till i olika kontexter. På grund av att arbetet inom varje strategi ser 
olika ut kan resultat från verksamheten inte aggregeras. Analysen 
sker därför utifrån exempel på resultat, Sidas prioriteringar i 
verksamheten samt utvecklingstrender och förändringar inom det 
tematiska området som har bäring på Sidas verksamhet. Varje 
delkapitel avslutas med Sidas bedömning av verksamheten inom 
det tematiska området under 2018. Bedömningen utgår från hur 
Sidas insatser gått inom respektive område, och inte utvecklings-
trenden i stort. 

Redovisningen baseras främst på strategirapportering men 
även på internationella rapporter, Sidas och utlandsmyndigheter-
nas egna rapporter och utvärderingar samt dokumentation i Sidas 
insatshantering.

Kommentar till statistikbearbetningen i kapitlet
Sida använder OECD/DACs sektorsindelning och markörer för 
olika tematiska områden för att kunna samla och analysera data 
från de insatser som får stöd inom ramen för verksamheten. 
Användningen av policymarkörer respektive sektorkoder tjänar 
olika syften. En sektorkod anger vilket specifikt område en insats 
avser att stödja medan en policymarkör anger till vilken grad 
insatsen integrerar ett tematiskt perspektiv, som miljö och jäm-
ställdhet, utifrån en tregradig skala. För varje insats finns det 
därmed en sektorkod angiven samt en eller flera policymarkörer. 

I Sidas årsredovisning redovisas statistiken för de tematiska 
områdena utifrån den ovan beskrivna sektorsindelningen där ett 
fåtal områden kan innefatta samma sektorer. Detta betyder att 
det kan finnas överlappningar till exempel så redovisas forskning 
i årsredovisningen såväl som hälsoforskning inom området jämlik 
hälsa som inom området utbildning och forskning. För detaljerad 
definition av de tematiska områdena samt existerande överlapp-
ningar se tabell 5.1 och 5.2 på nästa sida. 

När det gäller området migration och utveckling så antogs 
OECD/DACs sektorkod först i juni 2018. Detta innebär att den sta-
tistiska bearbetningen inom detta område inte är lika utförlig som 
inom resterande områden samt att rapporteringen 2018 skiljer 
sig från tidigare års rapportering. Tidigare år har Sida rapporterat 
på migrationsinsatser base rat på givna sökord vilket medfört att 
en bredd av insatser identifierats som migrationsrelevanta, 
medan sektorkoden ger en mer avgränsad bild. För ytterligare 
information om den nya sektorkoden och dess tillämpning se 
avsnitt 5.6.

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav

Tematisk redovisning av biståndsverksamheten

Sida ska i årsredovisningen lämna en övergripande redovis
ning av resultat av verksamhet som bidrar till att uppfylla 
målet för det internationella biståndet. Sida ska lämna en 
 redovisning av resultat för nedanstående områden:

•  Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer.

• Global jämställdhet.

•  Miljö och klimatmässig hållbar utveckling och hållbart 
nyttjande av naturresurser.

• Fredliga och inkluderande samhällen.

•  Inkluderande ekonomisk utveckling: produktiv syssel
sättning med anständiga arbetsvillkor och Global Deal, 
hållbart företagande samt fri och rättvis handel och 
hållbara investeringar.

• Migration och utveckling.

• Jämlik hälsa.

• Utbildning och forskning.

• Humanitärt bistånd.

Redovisningen ska ske med utgångspunkt från strategimål 
på respektive områden, med fokus på de vanligast förekom
mande målen. 

Redovisningen ska omfatta biståndsverksamhet och effek
ter som denna bedöms ha bidragit till. Härutöver ska redo
visningen omfatta bedömning och analys av måluppfyllelse. 
Myndigheten ska eftersträva en struktur för redovisningen 
som möjliggör kontinuitet.
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Tabell 5.1: Tematiska områden, mnkr

2018 2017 2016

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 6 454 5 963 5 368

Fredliga och inkluderande samhällen 977 887 664

Inkluderande ekonomisk utveckling 4 391 3 779 2 614

Jämlik hälsa 2 209 2 175 1 793

Utbildning 1 144 850 806

Forskning 1 003 865 801

Humanitärt bistånd 4 391 4 034 3 894

Övriga sektorer 4 910 3 498 3 194

Överlappningar 511 537 399

Totalt utfall 24 968 21 515 18 734

Tabell 5.4: Tematiska områden, mnkr

Tematiska områden OeCd/dAC sektorer

Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer

151xx (Regering och civila samhället); 16061, 16065, 16066 
(Övrig social infrastruktur)

Fredliga och inkluderande samhällen 152xxx (Konflikt, fred och säkerhet)

Inkluderande ekonomisk utveckling 31xxx (Jordbruk, skogsbruk och fiske); 240xx (Bankväsen & 
finanstjänster); 250xx (Näringsliv); 220xx (Kommunikation); 
23xxx (Energi); 32xxx (Industri, mineral och gruvdrift, 
 byggande); 33xxx (Handel och turism); 210xx (Transport och 
magasinering); 1601x, 16020, 30, 40, 70, 80 (Övrig social infra
struktur); 43040, 41, 42 (Flersektorstöd) 

Jämlik hälsa 12xxx (Hälsa); 13xxx (Befolkning och reproduktiv hälsa)

Utbildning 11xxx (Utbildning)

Forskning 11182 (Forskning inom utbildning), 12182(Hälsoforskning), 
23182 (Energiforskning), 31182(Jordbruksforskning), 
31282(Forskning inom skogsbruk), 31382 (Forskning inom 
fiske), 32182 (Naturvetenskaplig och teknologisk forskning); 
41082 (Natur och miljöforskning), 43082 (Forskning/Veten
skapliga institutioner), 43092 (Forskningsstödjande åtgärder 
(Sidaspecifik))

Humanitärt bistånd 720xx (Akut hjälp); 730xx (Återuppbyggnad och återanpass
ning); 740xx (Katastrofförebyggande och katastrofberedskap)

Övriga sektorer 14xxx (Vatten och sanitet); 16050, 62, 63, 64 (Övrig social 
 infrastruktur); 41xxx (Miljöskydd utom 41082 (Natur och 
 miljöforskning)); 43010, 30, 31, 32, 81 (Flersektorstöd); 5xxxx 
(Generellt budgetstöd och livsmedelsbistånd); 9xxxx(Admi
nistrativa kostnader och ospecificerat)

Överlappnigar 11182 (Forskning inom utbildning), 12182 (Hälsoforskning), 
23182 (Energiforskning), 31182 (Jordbruksforskning), 31282 
(Forskning inom skogsbruk), 31382 (Forskning inom fiske), 
32182 (Naturvetenskaplig och teknologisk forskning)

Tabell 5.2: Tematiska områden, procent

2018 2017 2016

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 25,9% 27,7% 28,7%

Fredliga och inkluderande samhällen 3,9% 4,1% 3,5%

Inkluderande ekonomisk utveckling 17,6% 17,6% 14,0%

Jämlik hälsa 8,8% 10,1% 9,6%

Utbildning 4,6% 4,0% 4,3%

Forskning 4,0% 4,0% 4,3%

Humanitärt bistånd 17,6% 18,7% 20,8%

Övriga sektorer 19,7% 16,3% 17,0%

Överlappningar 2,0% 2,5% 2,1%

Totalt utfall 100% 100% 100%

Tabell 5.3: policymarkörer (Huvudsyfte och delsyfte), procent

2018 2017 2016

Miljö (Huvudsyfte) 13,8% 13,7% 12,6%

Miljö (Delsyfte) 35,8% 30,5% 30,8%

Global jämställdhet (Huvudsyfte)  22,7% 20,8% 18,7%

Global jämställdhet (Delsyfte)  65,6% 68,4% 69,3%

Fred och säkerhetpolicymarkören (Huvudsyfte) 8,8% 7,9% 6,8%

Fred och säkerhetpolicymarkören (Delsyfte) 44,5% 47,4% 52,0%
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Demokratiska styrelseskick
Vikten av att bygga upp effektiva och transparenta institutio-
ner med ansvarsutkrävande på alla nivåer samt att säkerställa 
inkluderande och deltagarbaserat beslutsfattande på alla nivåer 
framhålls i Agenda 2030 och hållbarhetsmål 16. Sida stödjer upp-
byggnad av demokratiska styrelseskick och ger stöd till politiska 
institutioner och deltagande i politiska processer, inte minst för 
att motverka ett krympande demokratiskt utrymme. 

I Östeuropa och på Västra Balkan är fortsatt samarbete 
kring uppbyggnad av demokratiska styrelseskick och stöd till ett 
starkare rättsväsende och förvaltningsreform helt centralt för 
ländernas närmande till EU. I Georgien bidrar Sida till utbildning 
av lokala kvinnliga politiker1 och i Moldavien leder Sidas stöd till 
förbättrad kapacitet inom förvaltningen av parlamentet2. I Asien 
och MENA innebär det krympande demokratiska utrymmet i flera 
av länderna med svenskt utvecklingssamarbete stora utmaningar, 
inte minst för möjligheten att bidra till uppbyggnad av demokra-
tiska styrelseskick. 

I Asien finns en tendens till att den snabba ekonomiska till-
växten sker till priset av brott mot de mänskliga rättigheterna 
och krympande utrymme för civilsamhället, oberoende media 
och politisk opposition att verka, liksom negativa konsekvenser 
för miljö och klimat. Sida har utvecklat en regional ansats som 
tydligt kopplar samman mänskliga rättigheter och demokrati 
med miljö och klimat. De demokratiska bakslagen i till exempel 
Kambodja har lett till att inga nya insatsavtal inom utvecklings-
samarbetet sluts som innebär att det kanaliseras finansiella 
resurser direkt till staten, med undantag för stöd till utbildning 
och forskning. Samarbetet omfattar bland annat stöd som ska 
stärka medborgarnas kunskap om och inflytande i beslutsproces-
ser på lokal nivå men samtidigt har medborgerligt engagemang 
och hantering av de frågor medborgare lyft i olika konsulta-
tionsforum minskat. Stöd till parlamentariker som utvecklat ett 
nätverk för att stärka mänskliga rättigheter inom Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) har lett till att dessa påtalat 
situationen för rohingyer i Myanmar och ökat medvetenheten 
inom ASEAN om den alltmer repressiva situationen i Kambodja. 
Utvecklingssamarbetet i Afghanistan omfattar stöd till valreform. 

5.1 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer

Alla gällande strategier för svenskt utvecklingssamarbete 
innehåller skrivningar som inkluderar hela eller delar av det 
tematiska området mänskliga rättigheter, demokrati och rätts-
statens principer. Totalt sett har det belopp som utbetalats till 
insatser inom området ökat över tid. Andelen av totalt utbetalade 
medel var cirka 26 procent 2018. Området omfattar 20 undersek-
torer vilka varierar stort vad gäller bredd och utbetalningar. De 
två breda undersektorerna demokratiskt deltagande och civila 
samhället samt mänskliga rättigheter utgör de största delarna 
av sektorn i termer av utbetalade medel medan mer specifika 
underområden så som stöd till polisväsende och kommunal för-
valtning är mer begränsade. Sidas stöd till anti-korruptionsinsatser 
uppgick till 1 miljarder kronor under 2018. Det omfattar stöd till 
anti-korruptionsorganisationer och institutioner och ingår i för-
valtningsreformer som offentlig finansiell styrning, stöd till media 
och tillgång till information med mera.

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet
En utmaning för Sidas utvecklingssamarbete är den globala trend 
som ofta sammanfattas i termer av krympande demokratiskt 
utrymme, även om situationen varierar mellan olika regioner och 
länder. Trenden omfattar ökad eller vidmakthållen statlig repres-
sion mot såväl civilsamhället som oberoende medier och politisk 
opposition samt urholkning av rättsstatens principer, demokra-
tiska institutioner och brott mot de mänskliga rättigheterna. För 
att bidra till ett vidgat demokratiskt utrymme och åtnjutande av 
de mänskliga rättigheterna behöver Sida samarbeta brett med 
en mängd olika aktörer såsom offentliga institutioner på central 
och lokal nivå, civilsamhället, människorättsförsvarare, media 
samt multilaterala organisationer och privatsektorn. Sidas arbete 
inom det tematiska området inbegriper en rad underområden 
– demokratiska styrelseskick, rättsstatens principer och en väl-
fungerande förvaltning, ett livskraftigt pluralistiskt civilsamhälle, 
yttrandefrihet och fri och oberoende media samt respekt för allas 
lika värde och rättigheter.

Diagram 5.1.1: Andel av totalt utbetalad medel, utifrån 
sektorerna för mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer 

2018 2017 2016

25,9%
(6 454 mnkr)

27,7%
(5 963 mnkr)

28,7%
(5 368 mnkr)
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omfattar främjande av rättsstatens principer och en välfungerande 
offentlig förvaltning i alla regioner där utvecklingssamarbete 
bedrivs, inte minst i Östeuropa och Västra Balkan, där samarbetet 
är inriktat på förvaltningsreform och EU-närmande. Samarbete 
inom rättsområdet, statsförvaltning och korruptionsbekämpning 
är centrala inslag och har lett till en rad viktiga förändringar inom 
samarbetsländernas förvaltningar – både på central och lokal 
nivå – och inom rättsvårdande myndigheter. Stödet omfattar bland 
annat samarbeten mellan myndigheter i regionen och svenska 
myndigheter inom lantmäteri, statistik, skattereform och rätts-
området. Sidas stöd genom Europarådet har till exempel lett till 
arbete kring kriminalvårdslagstiftning i Bosnien-Hercegovina4 och 
lagstiftning om stärkta domstolars oberoende och åklagarmyndig-
hetens arbete i Ukraina5. 

I Asien och MENA saknas i flertalet länder förutsättningar för 
stöd till offentlig förvaltning på grund av krympande demokra-
tiskt utrymme och väpnade konflikter, även om undantag finns. I 
Afghanistan har den interna maktkampen inom regeringen lett 
till långsamma politiska beslutprocesser och försenade reformer. 
För att Sidas stöd till offentliga och politiska institutioner och pro-
cesser ska bli effektivt krävs en närmare dialog med regeringen. 
I Myanmar stödjer Sida lokal förvaltning och lokala parlament 
genom UNDP. Verksamhet som syftar till att öka medborgarinfly-
tande i budgetarbete har inletts och förväntas öka tilliten mellan 
medborgare och makthavare. I MENA stödjer Sida ett regionalt 
program som syftar till att stärka juridiska institutioners kapacitet 
att utöva sina funktioner och tillhandahålla jämlik tillgång till rätt-
visa för människor, framför allt i Tunisien. Stödet har bland annat 
lett till att utbildningsinstitut i sju länder i MENA har integrerat 
mänskliga rättigheter i sina utbildningsprogram.6 I Palestina ger 
Sida till exempel stöd till rättssystemet genom FN med särskild 
fokus på kvinnors tillgång till rättshjälp och skydd. 

I Afrika stödjer Sida offentlig förvaltning, inklusive rättsstatens 
principer, men politiska bakslag i flera länder har lett till svagare 
resultat än förväntat, inte minst i konfliktdrabbade länder. Trots 
stora utmaningar i Somalia har Sida bidragit till utformningen av 
ett formellt rättsväsende genom stöd till hela rättskedjan, vilket 
inkluderar mobila domstolar, rättshjälp och utbildning av polis och 

Stödet har, trots att reformen dragit ut på tiden och trots pågå-
ende väpnad konflikt, bidragit till att stärka valkommissionen 
och till uppbyggnaden av demokratiskt valda bykommittéer och 
ökat demokratiskt deltagande på lokal nivå, även om kvalitet och 
omfattning varierar.

I MENA präglas de politiska systemen i många länder av auk-
toritära regimer med minskad politisk frihet och begränsat poli-
tiskt deltagande, framförallt för kvinnor. Relativt fria och rättvisa 
val har dock genomförts i flera länder. Sida stödjer ett regionalt 
valprogram som har bidragit till att stärka valkommissioner i flera 
länder och samarbete mellan dem. Sida stödjer även decentra-
liseringsprocessen i Tunisien genom att stärka myndigheter och 
institutioner på nationell och lokal nivå.3 

I Afrika har demokratiseringsprocessen stagnerat i flertalet 
länder samtidigt som val genomförs i hög utsträckning. De offent-
liga institutionerna är svaga och biståndet uppvisar sämre resultat 
än förväntat på grund av politiska bakslag. Undantag finns dock 
och det är viktigt att Sida fortsätter att stödja förändringsaktörer 
och förändringsprocesser inom politiska institutioner och offent-
lig förvaltning, samt fortsätter att stödja aktörer som arbetar för 
rättsstatens principer. I till exempel Uganda har utvecklingssam-
arbetet trots utmaningar bidragit till att människor fått möjlighet 
att påverka politiska processer, utkräva ansvar från regeringen 
och bedriva påverkansarbete gällande respekt för mänskliga 
rättigheter. I Zimbabwe har parlamentsstödet bidragit till bland 
annat förbud mot barnäktenskap. Trots den svåra kontexten har 
insatser i Somalia bidragit till ökad andel kvinnor som arbetar 
med väljarregistrering och fler kvinnor som högre valförrättare 
i vallokalerna. Sidas regionala valstöd i Afrika, till bland annat 
Afrikanska Unionen, har resulterat i förbättrad valobservation och 
bidragit till fredliga regimskiften i bland annat Liberia. 

Rättsstatens principer och en välfungerande förvaltning
Demokratiska och rättssäkra samhällsinstitutioner möjliggör för 
individer att åberopa och åtnjuta sina mänskliga rättigheter och är 
en förutsättning för en hållbar utveckling. I Agenda 2030 och håll-
barhetsmål 16 understryks vikten av effektiva, ansvarsbärande och 
inkluderande institutioner och rättsstatens principer. Sidas stöd 

Diagram 5.1.2: Utbetalda belopp inom de centrala 
sektorerna för mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer under 2018, mnkr
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Ett livskraftigt pluralistiskt civilsamhälle
Ett pluralistiskt civilsamhälle utgör en väsentlig del av en demo-
krati och behövs för att säkerställa att de mänskliga rättighe-
terna efterlevs. Lagstiftning och byråkratiska hinder används i 
många länder i syfte att minska utrymmet för civilsamhället men 
även media att verka. Det finns en snabb spridningseffekt över 
statsgränser av lagar och normer som inte främjar mänskliga 
rättigheter. Sidas stöd till ett livskraftigt pluralistiskt civilsamhälle 
utgör en viktig och omfattande del av Sidas utvecklingssamar-
bete. Totalt 38 procent av utbetalade medel går till civilsamhälles-
organisationer. Fortsatt stöd till civilsamhället i alla länder med 
svenskt utvecklingssamarbete är centralt. 

Sidas stöd till civilsamhället i Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet syftar till att stärka media, yttrandefrihet och jämställdhet 
och att stödja minoriteter, vilket är en del av EU:s rättighets-
agenda och kopplat till EU-anslutningsprocessen. Stödet till 
civilsamhället är ett viktigt komplement till förvaltningsrefor-
merna. I till exempel Georgien omfattar stödet bland annat över-
vakning av och arbete för att påverka förvaltningsreformerna. 
Civilsamhällesorganisationernas brist på representativitet och 
legitimitet i Östeuropa och på Västra Balkan gör att Sida fortsätter 
att ge finansiellt kärnstöd direkt till civilsamhällesorganisationer 
för att stärka deras kapacitet. I Turkiet har det demokratiska 
utrymmet krympt dramatiskt sedan 2016. Sida avser därför fort-
sätta ge stöd till oberoende media och civilsamhällesorganisatio-
ner engagerade i människorättsfrågor, inklusive yttrandefrihet. 

I Asien begränsar den våldsamma konflikten och försämrade 
säkerhetssituationen i Afghanistan den demokratiska processen 
i landet och möjligheterna för civilsamhället att verka. Samtidigt 
har av Sverige stödda människorättsaktivister och ett ökat 
antal mediaaktörer påverkat regeringen och samhället i stort. 
Civilsamhället i Myanmar har, trots demokratiska bakslag och 
grava människorättsbrott mot framför allt rohingyer, stärkt sin 
kapacitet och organiserat sig i nätverk som uppmärksammar 
brott mot de mänskliga rättigheterna och utkräver ansvar från 
regeringen. Detta delvis som ett resultat av internationellt stöd 
från bland annat Sida. 

fängelsepersonal. Över 22 000 rättsfall har hanterats. I Mali bidrar 
Sidas stöd till rättshjälp gällande brott mot mänskliga rättigheter 
till övergångsrättvisa och fredsbyggande. Hälften av de medver-
kande juristassistenterna är kvinnor. Sidas stöd till förvaltnings-
reform omfattar också decentralisering i ett antal länder som till 
exempel Moçambique, Kenya, Somalia och Liberia. I Moçambique 
gör kopplingen till de politiskt känsliga fredssamtalen mellan 
regering och opposition att viss planerad verksamhet varit svår att 
genomföra. Trots det har administrativ kapacitet stärkts och med-
borgarinflytande i lokalpolitiken ökat. Stöd till den offentliga finan-
siella styrningen har i Tanzania lett till mycket små framsteg trots 
regeringens utfästelser kring korruptionsbekämpning, medan det 
i Liberia har stärkt finans- och utvecklingsministeriets kapacitet. I 
Latinamerika är förvaltningsreform och fortsatt stöd till att stärka 
rättsstatens principer nyckeln till ett mer demokratiskt och jäm-
likt samhälle i Guatemala. Sidas stöd för att motverka straffrihet 
genom kommissionen mot straffrihet och åklagarmyndigheten 
har möjliggjort undersökningar av illegal finansiering av politiska 
kampanjer som syftat till kontroll över staten för korruption.7 
Vägen framåt för samarbete med bolivianska myndigheter är 
framför allt att arbeta på lokal och regional nivå.

Bekämpande av korruption understryks i Agenda 2030 och 
minskad korruption är centralt för Sidas utvecklingssamarbete. 
Sidas anti-korruptionsinsatser omfattar stöd till anti-korruptions-
organisationer och institutioner och ingår i förvaltningsreformer 
som offentlig finansiell styrning, stöd till media, tillgång till infor-
mation med mera. Exempel på resultat är Sidas kärnstöd till 
Integrity Action (IA) som bidragit till att över 650 projekt i 11 länder 
övervakades av IA ur ett anti-korruptionsperspektiv. Kärnstödet till 
Transparency International resulterade i anti-korruptionsinsatser 
på både global och nationell nivå, till exempel samarbetet med 
Organized Crime and Corruption Reporting Project, ett nätverk av 
utredande journalister, som resulterade i en fördjupad granskning 
och offentliggörande av fallet ”den azerbajdzjanska tvättmaski-
nen”, en komplex penningtvätt som hanterade 2,9 miljarder dollar.
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Yttrandefrihet och fri och oberoende media
I Agenda 2030 och hållbarhetsmål 16 framhålls allmän tillgång 
till information och skydd av grundläggande friheter, i enlighet 
med nationell lagstiftning och internationella avtal. Samtidigt 
används lagstiftning i syfte att krympa det demokratiska utrym-
met i många länder. Det blir till exempel allt vanligare att förtal 
och kränkningar görs olagliga i särskild cyberlagstiftning. Sådan 
lagstiftning har visat sig begränsa opinionsfriheterna snarare 
än att skydda marginaliserade grupper. Fysiska och digitala 
attacker mot människorättsförsvarare och oberoende medier 
ökar. Därför är säkerhet för försvarare av mänskliga rättigheter 
och journalister en betydelsefull del av Sidas verksamhet, inte 
minst i konfliktområden och miljöer som präglas av ofrihet. Sidas 
stöd till yttrandefrihet och fri och oberoende media – online och 
offline – är brett och omfattar stöd till fria och oberoende medier 
och journalistik, till konstnärlig yttrandefrihet och kulturell mång-
fald och till ett fritt, öppet och säkert internet. Sida har stärkt sitt 
globala stöd inom yttrandefrihet med särskilt fokus på normgi-
vande arbete inom digital säkerhet och nätfrihet.9 Sidas stöd till 
UNESCO innebär direkt påverkan på internationellt normativt 
arbete inom området.10 Nedstängningar av internet och mobilte-
lefoni har blivit en allt vanligare metod för att stävja protester och 
mobilisering. Genom stödet till organisationen Access Now arbe-
tar en koalition av 90 organisationer världen över, genom datain-
samling och påverkansarbete, mot nedstängningar av internet. 
Access Now har också gett digitalt säkerhetstöd till aktörer i 70 
länder i det globala syd. Sidas stöd till fri och oberoende media 
inkluderar ökad kapacitet och bättre arbetsvillkor för journalister 
och redaktörer, inklusive ökad förmåga till källkritik, och stöd till 
oberoende media för att öka deras ekonomiska hållbarhet. Sida 
bidrar till Media Development Investment Fund (MDIF) som är 
världens enda investeringsfond för oberoende medier. Hittills har 
5.5 miljoner USD ackumulerats i fonden från privata investerare, 
med effekten att fem medieföretag kunnat få lån ur fonden, lån de 
annars inte kunnat få.11 I Myanmar har oberoende medieaktörer 
genom stöd från MDIF stärkt sin kapacitet att öka kommersiella 
intäkter.12 Sidas arbete för ökad säkerhet för journalister, kultur-
arbetare och andra försvarare av mänskliga rättigheter inkluderar 

I MENA har, trots en mycket svår och farlig kontext med 
många risker och utmaningar, civilsamhället och medieaktörer 
fortsatt att arbeta för förändring. Sidas utvecklingssamarbete i 
regionen har bidragit till att hundratals civilsamhällsorganisa-
tioner i regionen fått möjlighet att fortsatt verka och utveckla 
sin kapacitet att bedriva arbete för demokratisering, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet. De har utbildats i organisations- och 
sakfrågor, hur man bedriver analys, opinions- och påverkans-
arbete nationellt och internationellt. Organisationerna har genom 
svenskt stöd inkluderats i nätverk, koalitioner och gränsöverskri-
dande samarbeten. De har utbildats i säkerhetsfrågor och vid 
behov fått rättsligt skydd.8 

Utrymmet för civilsamhället att verka är inskränkt eller har 
minskat i flera länder i Afrika, till exempel i Sudan, Rwanda, 
Kenya, Zambia, Uganda och Sydsudan. Sidas stöd till civilsam-
hällets olika aktörer i Afrika är omfattande och mångfacetterat. 
Sida bidrar i många länder till att öka kapaciteten och professio-
nalismen i civilsamhället, bland annat i Kenya, Uganda, Zambia 
och Etiopien, detta trots att utrymmet för civilsamhället att verka 
är begränsat i dessa länder. I Moçambique och Rwanda, där Sida 
också stödjer stärkt kapacitet, har civilsamhällets kapacitet dock 
försämrats rent allmänt efter en period av uppvisade förbättringar. 
Ett sätt att arbeta rättighetsbaserat och med påverkansarbete i 
svåra miljöer är att rikta in Sidas stöd på civilsamhällesorganisa-
tioner som jobbar med sociala sektorer och samhällstjänster. 

I Latinamerika har utrymmet för civilsamhället att verka 
minskat, inte minst i länder med svenskt utvecklingssamarbete. 
I Bolivia gäller det begränsade utrymmet både civilsamhället och 
media, vilket påverkar Sidas utvecklingssamarbete. Sidas stöd 
till civilsamhället i Guatemala utgör en viktig del av arbetet mot 
straffrihet och försvar av demokratin. Sidas stöd har bidragit till 
dialog mellan civilsamhället och parlamentet och därmed möjlig-
het för civilsamhället att påverka lagstiftningen. I Guatemala har, 
trots avsaknad av demokratiutveckling på övergripande nivå, det 
politiska deltagandet ökat och nya konstellationer och plattformar 
tillkommit. En utmaning är att hitta former för att stödja icke-tra-
ditionella civilsamhällesorganisationer som till exempel sociala 
rörelser och digitalt baserade nätverk.
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inom mänskliga rättigheter och demokrati med stöd inom miljö 
och klimat med fokus på kvinnors rättigheter. Genom organisa-
tionen Asia Pacific Forum on Women, Law and Development har 
Sida kunnat stödja kvinnors politiska deltagande och egenmakt 
på regional nivå. Stödet till organisationen Bangladesh Mahila 
Prishad i Bangladesh har bland annat bidragit till ökat deltagande 
av kvinnor i beslutsfattande och förbättrade arbetsvillkor. Stödet 
i MENA har varit särskilt inriktat på enskilda organisationer som 
arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter, speciellt kvin-
nors rättigheter och jämställdhet. Sidas bidrag till organisationen 
Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights 
Defenders har till exempel möjliggjort för människorättsförsva-
rare att verka genom att erbjuda dem stöd och skydd i särskilt 
utsatta situationer. I Afrika har utvecklingssamarbetet bidragit 
till Afrikanska Unionens arbete med jämställdhet i medlems-
länderna. Utvecklingssamarbetet i framför allt Afrika, Asien och 
MENA omfattar också stöd till skydd och uppfyllande av barnets 
rättigheter. I Afghanistan och MENA men även vissa delar av 
Afrika som till exempel Sudan omfattar utvecklingssamarbetet 
flyktingbarn och framför allt rätten till utbildning. I Afghanistan 
har Svenska Afghanistankommittén ett ökat fokus på utbildning 
för barn med funktionsnedsättning. Flickors rättigheter framhålls 
särskilt i utvecklingssamarbetet i Afghanistan och Bangladesh. 
Sidas stöd omfattar insatser för att motverka barnäktenskap och 
andra skadliga sedvänjor. I Colombia och Guatemala har utveck-
lingssamarbetet sedan många år haft fokus på övergångsrättvisa 
och respekt för de mänskliga rättigheterna som en del av freds-
byggandet. I Colombia, Guatemala och Bolivia drabbas kvinnor, 
flickor och pojkar samt ursprungsbefolkningar av diskriminering 
och ojämlikhet. Människorättsförsvarare som engagerat sig i 
miljö frågor, inklusive ursprungsbefolkningars rätt till land och 
naturresurser, anti-korruption och kvinnors mänskliga rättigheter 
är de som främst riskerar att trakasseras och till och med dödas. 
Sidas fortsatta stöd till ökad respekt för de mänskliga rättig-
heterna är helt centralt. 

I Sudan har biståndet bidragit till psykosocialt stöd till flykting-
barn och i Afghanistan har utbildning för flyktingbarn förbättrats. 
I Latinamerika har Sidas stöd till FN:s kontor för mänskliga rät-

såväl digital som fysisk och organisatorisk säkerhet.13 Flera av 
Sidas partnerorganisationer har på grund av den försämrade 
säkerhets situationen fått omvärdera metoder eller ställa om sin 
verksamhet till skyddsåtgärder.14 I Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet har Sida ökat stödet till oberoende media, bland annat 
mediaproduktion och ökad säkerhet för och fortbildning av jour-
nalister, vilket på sina håll skapat förutsättningar för ökad yttran-
defrihet och ökat ansvarsutkrävande. Stödet till ett omfattande 
regionalt medieprogram i MENA har bidragit till att förbättra 
journalistiskt arbete och innehåll samt till stärkt lokal media och 
tillgång till oberoende information i regionen. I Zimbabwe har en 
plattform för faktagranskning etablerats med hjälp av stöd från 
Sida. Den hade en viktig funktion under valen 2018 som en mot-
vikt till propaganda och desinformation. I Rwanda har stödet till 
lokala radiostationer genom landets TV- och radiomyndighet lett 
till förbättringar inom teknik, planering, ledarskap och en bredare 
ansats inom nyhetsrapportering. 

Respekt för allas lika värde och rättigheter
Respekt för allas lika värde och rättigheter är centralt i Sidas 
verksamhet och omfattar stöd till åtgärder mot diskriminering, 
till människorättsförsvarare, till barns rättigheter, nationella 
människorättsinstitutioner, och de regionala och internationella 
människorättsramverken. Sidas samarbetsländer lever upp till 
sina åtaganden gällande allas lika värde och rättigheter i mycket 
varierande grad. I Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet brister 
åtagandena särskilt gentemot minoriteter och grupper som 
romer och homosexuella, bisexuella, trans- och queer (HBTQ) 
personer men även kvinnor och barn i utsatta situationer. Sidas 
stöd omfattar skydd mot diskriminering av framförallt romer, 
HBTQ-personer och kvinnor. Ett regionalt samarbete mellan 
HBTQ-organisationer i Östeuropa har bland annat lett till ökad 
organisering och förbättrad kapacitet hos organisationerna.15 

I Asien, MENA och Afrika har utvecklingssamarbetet en 
tydlig inriktning på kvinnors mänskliga rättigheter. Sidas utveck-
lingssamarbete i Afghanistan, Bangladesh, MENA och i flera 
afrikanska länder har även fokus på barns rättigheter. Sidas 
regionala utvecklingssamarbete i Asien sammanlänkar stöd 
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tigheter både i Guatemala och Colombia bidragit till skydd för och 
stöd till människorättsförsvarare, speciellt de som arbetar med 
miljöfrågor och rätt till land och naturresurser. Genom stödet till 
övergångsrättvisa i Colombia har Sida bidragit till att stärka off-
rens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse, till exempel genom 
rättshjälp.16 

Bedömning
Sidas bedömning är att det svenska biståndet, trots en global 
negativ trend i termer av ett krympande demokratiskt utrymme, 
har bidragit till att situationen gällande de mänskliga rättig-
heterna, demokrati och rättsstatens principer i berörda länder 
i vissa fall förbättrats. I andra fall har biståndet bidragit till 
att bromsa eller motverka förlopp som gått i negativ riktning. 
Biståndet har möjliggjort för försvarare av demokrati och de 
mänskliga rättigheterna att verka och bidragit till att stärka 
offentliga demokratiska institutioner. Det har möjliggjorts genom 
att biståndet anpassats till olika kontexter och bedrivits så 
 långsiktigt och förutsägbart som möjligt genom en mängd olika 
aktörer.
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feministiska rörelser och människorättsförsvarare samt öka till-
gången på köns- och åldersuppdelad statistik- och jämställdhets-
forskning, samt metodutveckling. Därtill ingår jämställdhet i de 
övriga globala tematiska strategierna som antagits under 2018.

Sida fick i regleringsbrevsuppdrag i uppgift att bidra till att 
planera, genomföra och följa upp den globala konferensen – 
Stockholm Forum on Gender Equality – som Sida, Svenska 
Institutet, Utrikesdepartementet och Folke Bernadotteakademien, 
anordnade i april 2018. Konferensen samlade över 700 internatio-
nella deltagare: ledare, beslutsfattare, civila samhället, privata sek-
torn samt forskare för att följa upp och driva på jämställdhet för att 
nå de globala målen.21 Sida har även bidragit till att genomföra och 
rapportera på den svenska nationella handlingsplanen för genom-
förandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016–2020.22 Sida har haft jämställdhet som ett av tre 
 prioriterade teman i all extern kommunikation under år 2018.23

Kvinnors ekonomiska egenmakt
Sida har bidragit till påverkansarbete och till att stödja motvinds-
frågor såsom SRHR som en motvikt till globalt minskat stöd. Sida 
har även bidragit till underfinansierade områden som kvinnors 
ekonomiska utveckling som ett led i ett förstärkt fokus på pro-
duktiva sektorer. Kvinnors ekonomiska egenmakt är en fortsatt 
prioritering för Sida och har medfört både ökad volym och stärkt 
kvalitet i pågående stöd i flertalet samarbetsländer. Området 
rymmer dock flera utmaningar, då det råder ett avsevärt finansie-
ringsgap inom området där Sida blir en viktig givare. Dessutom 
begränsar konservativa värderingar, normer och lagstiftning 
utvecklingen. Fördjupade översyner av strategigenomförandet, 
utvärderingar, kompetensutveckling och dialog används för att 
stärka  programmen.

Svenskt stöd har gjort skillnad för att stärka kvinnors eko-
nomiska egenmakt på nationell nivå, men också regionalt och 
globalt. 

I Mellanöstern har Sida gett stöd till ett konkurrenskrafts-
program via OECD, som även bidrar till att öka kvinnors möjlig-
heter till företagande i regionen, tillgång till lån och finansiering 
samt policypåverkan.24 I Bangladesh samarbetar Sida med 

5.2 global jämställdhet

Sida har en portfölj av insatser som har som huvudsyfte att bidra 
till att stärka jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt. 
Sida bidrar även till att stärka jämställdhetsintegrering i allt 
utvecklingssamarbete.

Andelen stöd där jämställdhet är huvudmål har ökat från 
21 till 23 procent sedan föregående år och andelen stöd som 
antingen har jämställdhet som huvudmål eller där jämställdhet 
är integrerat i stödet är 88 procent. Sida är ledande inom  
OECD/DAC när det gäller stöd till jämställdhet.17

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet
Jämställdhet är en prioritering i det svenska policyramverket för 
utvecklingssamarbete, och förstärks ytterligare genom den femi-
nistiska utrikespolitiken. Sida har under 2018 fortsatt att stärka 
jämställdhetsarbetet genom ett ökat fokus på jämställdhet som 
huvudsakligt mål med en ökad tonvikt på de produktiva sekto-
rerna i enlighet med planen för jämställdhetsintegrering 2015 
– 201818 (vilken redovisas i kap. 6.16). Riktade insatser omfattar 
verksamhet inom alla huvudområden för Sidas jämställdhets-
arbete; kvinnors ekonomiska egenmakt och arbetsförhållanden, 
kvinnors politiska deltagande och inflytande; sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter (SRHR); kvinnors och flickors utbild-
ning; könsrelaterat våld samt kvinnor, fred och säkerhet. Arbetet 
med män och pojkar för ökad jämställdhet är en viktig dimension 
av jämställdhetsarbetet.

Den nya tematiska strategin för global jämställdhet och kvin-
nors och flickors rättigheter för perioden 2018–2022 antogs 2018 
med en volym av totalt 1 miljard kronor under fem års strategi-
period.19 Strategin utgör ett komplement till övriga tematiska-, 
regionala och nationella strategier. Strategin ska komplettera 
och söka synergier med jämställdhetsarbete i övriga strategier 
och visar på ambitionshöjningen inom jämställdhet.20 Strategin 
har fokus på att stärka det normativa ramverket för kvinnors 
och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter; motverka alla 
former av könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor; stärka för-
utsättningar och öka tryggheten för kvinnorättsorganisationer, 

Diagram 5.2.1: Andel av totalt utbetalda medel med 
global jämställdhet utifrån policymarkören (huvudsyfte 
och delsyfte)

2018 2017 2016

2018 2017 2016

Huvudsyfte:

22,7%
(5 656 mnkr)

20,8%
(4 480 mnkr)

18,7%
(3 510 mnkr)

Delsyfte:

65,6%
(16 372 mnkr)

68,4%
(14 719 mnkr)

69,3%
(12 989 mnkr)
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Kvinnors politiska representation och inflytande
Det krympande utrymmet för det civila samhället, inklusive 
kvinno rättsorganisationer, i många samarbetsländer har försvårat 
arbetet med jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

Kvinnorättsorganisationer spelar en nyckelroll men är under-
finansierade. Sida verkar för och har bidragit till att stärka deras 
kapacitet att påverka samt driva på jämställdhetsarbetet på olika 
nivåer. Avsikten är att detta arbete kommer att stärkas ytterligare 
i och med den nya strategin för global jämställdhet och kvinnors 
och flickors rättigheter. Lokala kvinnoorganisationer spelar en 
viktig roll som aktörer för att bidra till återhämtning efter en kris 
eller katastrof och för att bygga lokal resiliens. Engagemang från 
kvinnoorganisationer kan även bidra till att bygga social samman-
hållning och skapa tillit till lokala institutioner. I vissa länder och 
kontexter har civila samhället bättre förutsättningar att vara en för-
ändringsaktör och har åstadkommit viktiga förändringar som leder 
utvecklingssamarbetet och jämställdhet framåt. Sida har samar-
betat med en mängd olika aktörer både inom civila samhället och 
med institutioner på olika nivåer samt multilaterala organisationer. 

Kvinnors politiska deltagande har ökat, ofta som resultat av 
en medveten kvotering på beslutande funktioner i samhället. Det 
råder dock fortfarande stora skillnader i representation på alla 
nivåer. 

Trots stora generella utmaningar, uppvisas goda resultat av 
Sidas stöd till kvinnors politiska deltagande och inflytande på 
olika nivåer i flera av Sidas samarbetsländer i såväl Asien, MENA, 
Östeuropa, Latinamerika och Afrika. Sida stödjer även flera länder 
som är på väg att anta en nationell handlingsplan för att genomföra 
FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.

I Asien har arbetet med kvinnors politiska påverkan lett till 
att nya nätverk grundats för kvinnor. I Myanmar har kvinnors 
deltagande i parlamentet ökat som resultat av kvotering, även 
om utmaningar kvarstår att säkerställa kvinnors deltagande på 
alla nivåer och reella påverkansmöjligheter.35 På regional nivå 
stödjer Sida nätverket Asia Pacific Forum on Women, Law and 
Development (APWLD), som har 211 medlemmar i 27 länder i 
Asien och Stillahavsregionen. Påverkansarbetet som APWLD på 
global, regional och nationell nivå har bidragit till att kvinnors 

International Labour Organisation (ILO) inom ett utbildningspro-
gram för att stärka kvinnors roll. Sammanlagt har 4 500 kvinnor 
gått utbildningen och 3 500 har erhållit jobb.25 I Östeuropa och 
Västra Balkan har Sidas regionala stöd via Europeiska utveck-
lingsbanken bidragit till att främja kvinnors entreprenörskap 
genom att tillhandahålla tekniskt stöd, kapacitetsutveckling och 
rådgivning för kvinnliga företagare samt förmånliga lån i samar-
bete med lokala banker.26 Sidas arbete med att stärka kvinnors 
ekonomiska egenmakt i Latinamerika är integrerat med det mer 
övergripande jämställdhetsarbetet inom ramen för en bredare 
jämställdhetsagenda och miljö och klimat. Sida har stött utbild-
ningar riktade till både män och kvinnor på landsbygden inom 
demokrati och mänskliga rättigheter samt särskilda insatser för 
kvinnor som företagare och producenter inom ramen för mark-
nadsutvecklingsprogram vilket stärkt kvinnors ekonomiska egen-
makt27 och landrättigheter.28 

Sidas stöd i Afrika omfattar förbättrade värdekedjor i jord-
bruksprogram29, arbete med kvinnors landrättigheter30, ökad 
tillgång för kvinnor till finansiering,31 samt stöd till kvinnligt entre-
prenörskap och kapacitetsutveckling vilket påvisas i flera stra-
tegier som viktiga faktorer som bidrar till kvinnors ekonomiska 
egenmakt. Inom resiliensområdet har Sidas stöd till program 
som stärkt kvinnors ekonomiska egenmakt på landsbygden i 
krisdrabbade regioner, ökat kvinnors ekonomiska resurser och 
familjens nutritionsstatus genom grönsaksproduktion samt posi-
tivt bidragit till att minska kvinnors arbetsbelastning i hemmet.32 
I andra länder har Sverige bidragit till att hushålls inkomster och 
näringsintag förbättrats genom olika former av jordbruksstöd 
inklusive utbildning inom ekologiskt jordbruk och ekonomi för 
ökad hållbarhet för både kvinnor, ungdomar och män.33

Jämställdhetsaspekter har i allt större utsträckning integre-
rats i Sidas energiinsatser och flertalet av våra partner har en väl 
utvecklad strategi för att öka kvinnors deltagande och inflytande 
genom att till exempel stärka kvinnliga entreprenörer inom el-
sektorn eller ge kvinnor ökad kunskap och inflytande över beslut 
som gäller energianvändning på hushållsnivå. Trots detta kvarstår 
arbete med att synliggöra och uppmärksamma kvinnors behov av 
energi i flera av Sidas samarbetsländer vilket också sker genom 
såväl bilaterala samarbeten som med globala partner.34
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stöd till Kosovos myndighet för jämställdhet har en strategisk 
plan för detta tagits fram.41 

Sida har gett stöd till att motverka negativ porträttering av 
kvinnor som kandiderar till politiska poster i media i Liberia vilket 
resulterade i en handbok för jämställdhetsmedveten rapporte-
ring.42 Ökat deltagande och meningsfullt inflytande av kvinnor i 
fred- och konfliktförebyggande arbete är en fortsatt viktig priorite-
ring för Sidas arbete i många länder i Afrika, inklusive Sydsudan, 
DRK, och Mali.43 

Könsrelaterat våld
Könsrelaterat våld är ett annat problem som Sida arbetar med 
systematiskt. Fenomenet är strukturellt och utbrett och ofta rotat 
i konservativa värderingar och patriarkala maktstrukturer. Under 
året har fokus ökat på sexuellt utnyttjande och exploatering inom 
utvecklingssamarbetet där Sverige har medverkat i givarsamman-
hang för att stärka skydd och arbeta förebyggande. Omfattningen 
av könsrelaterat våld varierar från hög till extremt hög i Sidas 
samarbetsländer och generellt ser den negativa trenden inte 
heller ut att avta. Alla former av könsrelaterat våld är en kränk-
ning av mänskliga rättigheter och utgör ett av de främsta hindren 
för att nå jämställdhet i samhället. 

Vissa av Sidas större samarbetspartner bedriver ett strate-
giskt jämställdhetsarbete inom det humanitära stödet, framför 
allt avseende könsrelaterat våld. Sidas stöd till UN Women har 
bidragit till att en ny jämställdhetspolicy antagits på global nivå vid 
Inter-Agency Standing Committee’s (IASC) med tillhörande upp-
följningsmekanism, handbok och utbildningsmaterial.44

UN Women och Promundo som arbetar med att engagera 
män och pojkar i jämställdhetsarbetet, har med bidrag från Sida, 
genomfört studien International Men and Gender Equality Survey 
(IMAGES).45 Denna har givit underlag till policyutveckling, pro-
gram och fortsatt påverkansarbete för att stärka jämställdhet och 
kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och egenmakt. Sida 
stödjer organisationer som verkar våldsförebyggande, till exempel 
via Men Engage har Sida bidragit till ökad delaktighet, medveten-
het och ansvar bland pojkar och män i arbetet för jämställdhet.46 
I Latinamerika är könsbaserat våld utbrett men resultat av Sidas 

röster tas i beaktande och att deras rättigheter inkluderas i flera 
sammanhang, inklusive i klimatförhandlingar och uppföljnings-
planer inom klimatområdet. En viktig del av Sidas arbete är att 
verka för att de processer, aktörer och samarbeten som har 
miljö och klimat som huvudmål involverar kvinnor som aktörer. 
Kvinnors rättigheter att påverka och ha inflytande inom miljö- och 
klimatområdet är fortsatt kringskuret trots att kvinnor, deras 
familjer och samhällen påverkas negativt av dess konsekvenser. 
Där jämställdhet har integrerats med miljö och klimat har kon-
kreta resultat uppnåtts, till exempel har integrering av jämställd-
hetsperspektiv i offentliga budget- och planeringsprocesser gjort 
hanteringen av länders klimatfinansiering mer hållbar.36.

Sida har via UN Women i Afghanistan bidragit till att stärka 
kvinnors politiska deltagande och inflytande och stödjer även 
genomförandet av den nationella handlingsplanen för kvinnor, 
fred och säkerhet.37 I MENA-regionen har Sida bidragit till att 
kvinnors deltagande i fredsprocessen står högt upp på agendan.

I Latinamerika har det svenska stödet stärkt kvinnors påver-
kansmöjligheter och politiska deltagande. I Bolivia har stödet 
möjliggjort för kvinnor från civila samhället och politiska partier 
på lokal och regional nivå att ta fram så kallade kvinnoagendor i 
samtliga av landets nio regioner och stärkt politiskt deltagande 
bland människorättsgrupper och kvinnorättsorganisationer.38 I 
Colombia har Sverige kontinuerligt främjat deltagandet av kvin-
nor i olika stadier av fredsprocessen och resultat av ett uthålligt 
arbete har ökat kvinnors deltagande i fredsprocessen och bidragit 
till ett eldupphör mellan rebellgruppen Ejército de Liberación 
National och regeringen.39

Även i Östeuropa har Sidas stöd ökat kvinnors politiska delta-
gande och bidragit att kvinnor som är politiska kandidater erhål-
ler stöd i form av utbildning. I Georgien har det medfört att när-
mare hälften av de lokala politiker som erhöll utbildning ställde 
upp i valen. Genom National Democratic Institute har 46 kvinnor 
som är lokala politiker utbildats och 21 av dessa ställde senare 
upp i valen 2017; 34 procent av kvinnorna som deltagit i utbild-
ningen blev sedermera invalda.40 I valet i Kosovo 2017 var endast 
8 av 204 kandidater kvinnor. Sida jobbar aktivt för att kvinnor ska 
ha samma möjlighet som män att påverka samhället och genom 
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flickor i konfliktdrabbade områden. Programmet har nått över 
335 000 kvinnor och flickor med behandling efter könsrelaterat 
våld samt spridit information och om SRHR. Programmet har 
även inkluderat mans- och ungdomsgrupper för att motverka 
könsrelaterat våld och öka vikten av SRHR.54

Bedömning
Sidas bedömer att det svenska biståndet har bidragit till ett ökat 
fokus på jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt. Sida 
har fortsatt att spela en roll som en konstruktiv och flexibel givare 
som prioriterar jämställdhet och rättighetsfrågor, samt att både 
driva och följa upp jämställdhetsarbetet i utvecklingssamarbetet,  
i våra samarbetsländer och med våra samarbetspartner. 

Sidas bidrag till resultat är särskilt tydliga där jämställdhet är 
prioriterat i strategierna. På många håll leder Sida givarsamord-
ningen för jämställdhet, samt lyfter jämställdhet i dialog med sam-
arbetspartner. De riktade jämställdhetsprogrammen visar ofta på 
ett helhetsperspektiv såtillvida att sambanden mellan olika aspek-
ter av jämställdhet är närvarande och det blir tydligt att de inte kan 
isoleras från varandra. Genom Sveriges nya Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete för global jämställdhet samt kvinnors och flick-
ors rättigheter 2018–2022, stärks förutsättningarna för kvinnorätts-
organisationer, feministiska rörelser och kvinnliga människorätts-
försvarare att verka oberoende och bidra till jämställdhet och 
kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. 

Jämställdhet utgör en central del i att bygga fredliga sam-
hällen och det är därmed av största vikt att fortsätta stärka 
kvinnors meningsfulla deltagande och inflytande för att bidra till 
förebyggande av konflikt och effektiv konfliktlösning, hållbar fred 
och statsbyggnad samt ökad mänsklig säkerhet i sviktande och 
konfliktdrabbade stater. Konflikt och bristen på säkerhet påverkar 
situationen för kvinnor och flickor och försvårar förutsättningarna 
att nå resultat med jämställdhet. Globalt finns en ökad förståelse 
av vikten att inkludera kvinnor i fredsprocesser och framsteg kan 
skönjas i vissa regioner. 

stöd till att stärka institutioner som polis och rättsväsende påver-
kas negativt av förekomsten av kriminella nätverk. Trots inrättan-
det av en särskild kammare för könsrelaterade hatbrott har detta 
stöd haft begränsad effekt. I Colombia har Sida bidragit till att 
utbilda 200 poliser i att hantera könsrelaterat våld.47 I Colombia 
har Sida även bidragit till att våldsförebyggande planer tagits 
fram i 75 procent av återintegreringszonerna som ett resultat av 
det stöd till fredsavtalet som inkluderat utbildning i jämställdhet, 
maskulinitetsnormer, deltagande och kommunikation.48 

I Afghanistan stödjer Sida insatser som arbetar för att ta emot 
anmälningar av könsrelaterat våld och ge skydd till kvinnor som 
drabbas. Sida stödjer även drabbade kvinnor och flickor genom 
stödboende, juridisk hjälp och medling.49

Oönskade graviditeter, barn- och tvångsäktenskap samt skad-
liga sedvänjor som könsstympning är kränkningar mot flickors 
och kvinnors rättigheter och hälsa. Detta förekommer i många av 
Sidas samarbetsländer och situationen förvärras ofta i samband 
med och efter konflikt och kris. I Bangladesh har kvinnor som 
utsatts för könsrelaterat våld i ökad uträckning vänt sig till lokala 
institutioner för stöd och polisens hantering har förbättrats.  
I Bangladesh är situationen kring våld mot kvinnor och barnäk-
tenskap mycket allvarlig; dock påvisar resultat från Sidas insatser 
att omfattningen av barnäktenskap minskat i utvalda områden.50 

Omfattningen av kvinnlig könsstympning har minskat i vissa 
länder, ofta som resultat av en kombination av åtgärder som lagstift-
ning, strängare tillämpning av lagen, och en mobilisering på lokal-
nivå för att åstadkomma förändring.51 I Etiopien har fallen av kvinnlig 
könsstympning minskat då lokala samhällen mobiliserat och tagit 
avstånd från sedvänjan som resultat av påverkansarbete som invol-
verar religiösa ledare, lokala beslutsfattare och lokalsamhället.52

Flera länder i Afrika som Liberia, Somalia, Sydsudan och 
Uganda, påvisar relevanta kopplingar mellan program som 
 minskar könsrelaterat våld och samtidigt stärker jämställdhet  
på ett övergripande plan.53 

I Myanmar har Sidas stöd bidragit till att stärka samspelet 
mellan humanitärt- och utvecklingssamarbete genom att inte-
grera arbetet mot könsrelaterat våld med arbetet att förbättra 
tillgången till SRHR via UNFPA för särskilt utsatta kvinnor och 
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minskningar och/eller anpassning – har ökat under samma 
period. En särskild redovisning av klimatfinansiering från septem-
ber 2018 visar att Sidas klimatfinansiering 2017 utgjorde sam-
manlagt 3,2 miljarder.56 

Sidas stöd till biologisk mångfald har legat relativt konstant 
på drygt 2 miljarder kronor under senare år. Under 2017 har det 
dock ökat till nästan 2,5 miljarder kronor. Av dessa 2,5 miljoner 
kronor hade knappt 16 procent (350 miljoner kronor) biologisk 
mångfald som huvudsyfte, och 84 procent (1,8 miljarder kronor) 
hade det som delsyfte. Andelen där biologisk mångfald är huvud-
syfte ökade markant under 2016 och består 2017. Man kan dock 
notera en tydlig omfördelning jämfört med 2015, då utbetalningar 
till insatser där biologisk mångfald är huvudsyfte har mer än för-
dubblats.57 

Under året har Sida aktivt medverkat till att stärka Sveriges 
närvaro i och inspel till miljö och klimat i internationella proces-
ser, inklusive OECD/DAC Environment, samt Sveriges dialog med 
UNDP, Världsbanken, FAO, EU, Donor Committee for Enterprise 
Development-Green Growth Working Group med flera. När det 
gäller genomförande av miljö- och klimatkonventionsåtaganden, 
såsom United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) och konventionen om biologisk mångfald (CBD), 
deltog Sida aktivt i förhandlingsarbetet för båda konventionerna. 
Sidas bidrag bestod i att föra in utvecklingsperspektivet i för-
handlingarna för UNFCCC, främst inom klimatfinansiering och 
rapportering och för CBD inom kapacitetsutveckling. Sverige har 
under 2018 varit medordförande i den Gröna Klimatfonden (GCF), 
etablerad genom ett beslut av parterna till UNFCCC. På GCF:s 
sista styrelsemöte 2018 fattades beslut om stöd till 19 projekt 
för anpassning och utsläppsminskningar på cirka en miljard 
US-dollar. Då fattades också beslut om att inleda påfyllnadsför-
handlingar om ytterligare finansiering av GCF, samt att utvärdera 
resultaten av GCF:s första fas, 2015–2018.58 Sida har bidragit till 
att ett aktivt arbete har förts för att få ett beslut kring bland annat 
en jämställdhetspolicy för fonden samt att kommenterat på pro-
jektansökningar som varit uppe inför beslut i styrelsen.  

5.3 Miljö och klimatmässigt hållbar utveckling och 
hållbart nyttjande av naturresurser

Andelen utbetalade medel med miljö som huvudsyfte är jämlik 
föregående års utfall.Däremot ökade utbetalningar som går till 
insatser där miljö och klimat är delsyfte från 31 procent år 2017 
till 36 procent år 2018. Under året utbetalades 8,9 miljarder kronor 
till dessa insatser. Störst andel medel med miljö som huvudsyfte 
har gått till insatser inom sektorerna miljöskydd samt vatten och 
sanitet.

Miljö- och klimatmässig hållbarhet är en central utgångs-
punkt för det svenska utvecklingssamarbetet. Området miljö och 
klimat är dels ett perspektiv som ska genomsyra och integreras 
i hela verksamheten, dels ett tematiskt område för riktade insat-
ser. I detta avsnitt redovisas miljöintegrering och det tematiska 
området miljö och klimat. Området miljö och klimat har i sin tur 
delats upp i följande delområden: 1) riktade miljö- och klimatin-
satser 2) vatten och sanitet samt vattenresurser, hav, kustvatten 
och marina resurser 3) miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk 
och markrättsfrågor, samt 4) Sidas arbete med hållbara energi-
system.

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet

Miljöintegrering
Sida använder i huvudsak miljöledningssystemet som övergri-
pande verktyg för det samlade arbetet med att integrera miljö och 
klimat i verksamheten, där Sidas miljöpolicy, -mål och handlings-
plan utgör centrala delar. Under 2018 har arbetet gått vidare där 
en intern miljörevision har gjorts och en analys av förutsättning-
arna för att en miljöcertifieraingsprocess har inletts för myndig-
heten har inletts. Det pågår en uppdatering av guider och stöd 
samt en dialog kring hur klimat och miljödetta kan integreras 
bättre i planering och uppföljning.55 

En viktig indikator för integrering av miljö- och klimat arbetet är 
OECD/DAC:s policymarkör för miljömässig hållbarhet generellt, 
i kombination med de specifika policymarkörerna för klimat och 
biologisk mångfald. Sidas stöd till klimat specifikt – utsläpps-

Diagram 5.3.1: Andel av totalt utbetalda medel med 
miljö utifrån policymarkören (huvudsyfte och delsyfte)

2018 2017 2016

2018 2017 2016

Huvudsyfte:

13,8%
(3 452 mnkr)

13,7%
(2 954 mnkr)

12,6%
(2 367 mnkr)

Delsyfte:

30,8%  
(5 764 mnkr)

30,5%
(6 552 mnkr)

35,8%
 (8 943 mnkr)
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plan för ackreditering som genomförandeorganisation under GCF. 
En fokalpunkt för denna fond har dessutom framgångsrikt etable-
rats under finansministeriet.60

Via det regionala stödet till Afrika har medel utbetalats till 
ClimDev Special Fund administrerad av AfDB. Fonden hade inför 
2018 godkänt 28 investeringar för att öka tillgången till så kallade 
klimattjänster till ett värde av 30 miljoner EURO.61 På lokal nivå 
har det svenska klimatstödet i Kenya bidragit till en utvidgning av 
lokala klimatfonder på länsnivå. Dessa finansieringsmekanismer 
möjliggör för länsregeringarna att tilldela och öronmärka läns-
budgetar för att stödja prioriterade klimatanpassningsinitiativ.62 
Ett tydligt exempel på stärkt kapacitet hos organisationer på lokal 
nivå att hantera miljö och klimatfrågor, är det förändringsarbete 
som representanter för Union of Ethiopian Women Charitable 
Associations (UEWCA) drivit inom ramen för ITP 309 Climate 
Change – Mitigation and Adaptation, East Africa 2015. Arbetet 
inleddes 2015 och under 2018 nådde UEWCA 70 kvinnoorganisa-
tioner i landet som i och med ITP-deltagandet stödjer processer 
för hushållens anpassning till ett förändrat klimat.63

Sida har bidragit till arbetet avseende motståndskraft och 
anpassningsförmåga (resiliens) mot klimatförändringar och 
naturkatastrofer. Effekterna från klimatförändringar syns allt 
tydligare och de samhällsekonomiska kostnaderna är stora i 
Sidas samarbetsländer. Sidas samarbete syftar både till en ökad 
resiliens mot klimatförändringarnas effekter och till en ekono-
misk utveckling med begränsad klimatpåverkan. Det är också 
särskilt viktigt att fokusera på effekter av klimatförändringar i 
arbetet med kustnära ekosystem både för att stärka motstånds-
kraften, till exempel genom skydd av mangrove och begränsa 
dess påverkan genom koldioxidsänkor. 

Den övergripande trenden inom katastrofhantering är att 
antalet omkomna minskar medan antalet drabbade, fysiska 
skador och ekonomiska effekter ökar. Väderrelaterade katastrofer 
tenderar att öka i intensitet och i frekvens som konsekvens av 
klimatförändringarna. Mindre och lokala väderrelaterade kata-
strofer visar också en starkt ökande trend och skapar en kronisk 
situation av sårbarhet där de drabbade aldrig förmår återhämta 
sig helt. Katastrofriskreducering fått en alltmer central roll i takt 

Riktade miljö- och klimatsamarbeten 
Sverige och Sida har under 2018 fortsatt gå i bräschen för att föra 
upp och bibehålla miljö och hållbar utveckling på den globala 
agendan. En viktig del har varit att aktivt verka för att de processer, 
aktörer och samarbeten som har miljö som huvudmålsättning – 
allt från klimatförhandlingar till insatser för bättre avfallshantering 
– utgår från ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv och involverar 
kvinnor som aktörer. Sida har arbetat för att stärka länders egen 
kapacitet och förmåga till en miljömässigt hållbar utveckling 
genom stöd till myndigheter, enskilda organisationer, och interna-
tionella organ liksom till forskning och samverkan med näringsliv. 
För att kunna hantera gränsöverskridande miljöfrågor, som till 
exempel klimatförändringarna och gemensamma vattenresurser, 
stödjer Sida dessutom samarbete mellan olika aktörer på såväl 
global, regional, nationell som lokal nivå.

Sektorgruppen miljöskydd inkluderar stöd till bland annat 
miljöförvaltningar, miljöorganisationer, kemikaliehantering och 
riktade klimatinsatser. En stor del av miljö- och klimatarbetet 
sker också i andra sektorer, inte minst vatten och sanitet, energi-
försörjning, skogsbruk samt jordbruk. 

En långsiktigt hållbar utveckling kräver en integrerad ansats 
inom miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. En 
viktig utmaning är att integrera klimatförändringar i nationella 
prioriteringar för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och fattig-
domsbekämpning. Sida stödjer flera organisationer som arbetar 
med finansieringsfrågor i samband med klimatfinansiering, vilket 
är en fråga som får allt större genomslag globalt. En utmaning 
här är hur en större andel av klimatfinansieringen ska kunna nå 
lokal nivå för att öka fattigdomsrelevansen.

Sida har bidragit till institutionell kapacitet avseende miljö-
mässig hållbarhet och genomförande av klimatkonventions-
åtaganden. Genom riktat stöd på klimatområdet har Sida bidragit 
till stärkt kapacitet59 i samarbetsländer, för dialog, deltagande  
i klimatförhandlingar samt för att stärka länders och lokala 
 myndigheters förmåga att få tillgång till klimatfinansiering.  
I Moçambique har den nationella fonden för hållbar utveckling 
Fundo National de Desenvolvimento Sustentavel (FNDS), utbildat 
personal och utvecklat en strategisk plan inklusive en handlings-

Diagram 5.3.2: Utbetalda belopp där miljömässig 
hållbarhet utgör huvudsyfte inom sektorn under2018, mnkr
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presenterats på IUCN:s webbsida som ett bästa praxisexempel på 
upprätthållandet av biologisk mångfald.67

Sida har även bidragit till mer miljömässigt hållbar pro-
duktion och konsumtion genom samverkan med såväl privata 
aktörer, som enskilda organisationer och FN. Adekvata system 
för återvinning och avfallshantering och mer långsiktigt hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster blir allt viktigare även 
i utvecklingsländer där allt fler människor tillhör en spirande 
medelklass med västerländska konsumtionsvanor parallellt 
med att fattigdomen breder ut sig i informella bosättningar och 
på landsbygden. Bristande avfallshantering med okontrollerad 
avfallsförbränning, spridning av plaster och utsläpp av kemikalier 
är ett växande problem och innebär ett hot mot människors hälsa 
och den biologiska mångfalden när mark, vattendrag och hav för-
orenas. Agenda 2030 har skapat möjligheter till nya samarbeten 
och flera aktörer har fattat intresse för hållbarhet och utveckling i 
allmänhet.

Genom strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete 
inom hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022 har Sida stött frivil-
liga ramverk som syftar till att påverka näringslivet att arbeta mer 
hållbart och i enlighet med FN:s vägledande principer. Ett sådan 
exempel är Global Reporting Initiative (GRI), som under 2017 
bedrev ett utvecklingsarbete kring företagens roll i förhållande till 
fattigdomsminskning och hur det ska rapporteras.68 International 
Union for Conservation of Nature (IUCN), har spelat en viktig 
roll i att utveckla verktyget Natural Capital Protocol (NCP). NCP 
hjälper företag att mäta sitt beroende av och påverkan på natu-
ren. IUCN ledde ett konsortium som utvecklade specifika guider 
för hur olika affärssektorer kan tillämpa NCP praktiskt. 50 stora 
företag har nu prövat NCP.69 Inom det regionala stödet till Asien70 
har framsteg gjorts i att involvera näringslivet för att göra Asiens 
värdekedjor för risproduktion mer hållbara. Sex privata och stat-
liga företag har bland annat skrivit under ett partnerskap för att 
förbättra jämställdhet, den miljömässiga och sociala hållbarheten 
samt böndernas inkomster inom risproduktionen.71

Luftföroreningar och kemikalieanvändning fortsätter att öka 
i samarbetsländerna i samband med ökad urbanisering, industri-
alisering och högre levnadsstandard. Kemikaliefabriker förläggs 

med att katastrofernas urholkande och fattigdomsskapande roll 
har blivit tydlig. På global nivå har Sida med sitt stöd till Disaster 
Risk Financing and Insurance Program på Världsbankens Global 
Facility for Disaster Risk Reduction and Recovery möjliggjort utbe-
talning av finansiell katastrofhjälp till cirka 30 000 hushåll i regi-
onen Karamoja i Uganda i samband med torkan efter El Niño 
2017. Detta har skett genom en utökning av det befintliga sociala 
trygghetssystemet, utvecklat som ett skydd vid naturkatastrofer.64 
I Vietnam deltog 148 byar i ett forskningsprojekt för riskidentifie-
ring genom intervjuer i syfte att förstå och öka kunskapen kring 
katastrofriskreducering och klimatförändringar. Data och analys 
användes i en lokal dialog vilket resulterade i ett lokalt avtal om 
att genomföra åtgärder för att minska klimatrisker.65

När det gäller hållbart nyttjande och förvaltning av natur-
resurser och bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster är trenden att med en mer tilltagande global efterfrågan 
på naturresurser utvinns råvaror allt oftare i konfliktdrabbade 
och fattiga länder. I detta sammanhang har Sida i Etiopien bidra-
git till stärkt förvaltning av naturresurser på nationell, regional 
och lokal nivå. Med hjälp av satellitbilder har en integrerad plan 
för utveckling och användning av mark tagits fram i samarbete 
med experter och lokalbefolkning i Gambellaregionen. Denna 
miljöstyrning har främjat förbättrade inkomstmöjligheter och 
bevarandet av biologisk mångfald. Försörjningsmöjligheter för-
bättrades på landsbygden genom civilsamhällets engagemang 
i skogsutveckling, stärkta marknadssystem för grödor med hög 
avkastning, samt klimatsmarta jordbruksmetoder. Sammanlagt 
200 000 hektar skog, och mark tidigare utan skog, hanteras nu 
av lokala aktörer. En så kallad biosfär är registrerad av UNESCO 
och är sedan juni 2017 inkluderad i World Network of Biosphere 
Reserve.66

I Serbien har Världsnaturfonden, genom stöd från Sida, 
genomfört WWF Nature Academy där skolor aktivt deltagit i 
aktiviteter relaterat till biomångfald och naturresursförvaltning. 
Fältprojektet Bear Watching (Serbien / Montenegro) har lyckats 
involvera lokala jägare i övervakningsaktiviteter och ett samarbete 
med relevanta lokala aktörer har formaliserats. Projektet har 

https://www.iucn.org/
https://www.iucn.org/
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ning av ekosystemen förvärras av obehandlat avloppsvatten. 
Klimatförändringarna förvärrar ytterligare situationen.76 

Svenskt stöd inom vattensektorn bidrar bland annat till för-
valtning och byggande av reningsverk. Stödet till upprustning och 
byggande av ett reningsverk i norra Gaza är efter långa förse-
ningar färdigbyggt och reningsverket sattes igång under 2018.77 
Det kommer att bidra till förbättrad tillgång till sanitet för mer än 
400 000 människor i Gaza.78 

Sidas stöd till vattenområdet har under året ökat fokus på 
bland annat att integrera anpassning till ett förändrat klimat. 
Tillgången till rent vatten hotas då miljontals människor lever 
i områden utsatta för torka eller översvämningar. Sida har ett 
flertal stöd, både regionala och bilaterala, till klimatanpassad 
stärkt vattenresursförvaltning. Som exempel har Sida gett stöd 
till en insats på landsbygden i Guatemala via FN-organisationerna 
FAO och UNICEF. Insatsen fokuserar på förvaltning av vatten-
resurser, resiliens och att stärka lokala institutioner kring detta. 
Målgruppen är de fattigaste jordbrukarna i den så kallade “torra 
korridoren”. Hittills har 7000 familjer fått stöd för att bättre 
klara torkan.79 Sida har även bidragit till mer inkluderande och 
transparenta institutioner och organisatorisk kapacitet för att 
hantera gränsöverskridande vattenresurser, vilket bland annat 
bidrar till en hållbar och klimatresilient tillväxt. Ett exempel är det 
Världsbanksledda Cooperation on International Waters in Africa 
(CIWA) Trust Fund. CIWA:s arbete inkluderar långsiktigt engage-
mang i de 4 prioriterade avrinningsområdena Nilen, Niger, Volta 
och Zambezi. Sidas stöd till CIWA har ökat investeringar över hela 
kontinenten, med potentialen att bidra till att höja levnadsstan-
darden för 20 miljoner människor.80

Sida har för närvarande 40 pågående avtalade samarbe-
ten som helt eller delvis bidrar till hav, kust och marina mål 
i sju strategier. Sida inledde under 2018, 11 nya samarbeten 
om sammanlagt 906 miljoner kronor. Sidas samarbeten inom 
sektorerna har bidragit till minskade utsläpp av föroreningar 
till Östersjön och dess tillrinningsområde i enlighet med inter-
nationella överenskommelser inom miljö och klimat.81 Genom 
Världsnaturfonden WWF:s program i östra delen av DRK har 
exempelvis 248 fiskodlingar etablerats82. Dessa bidrar med 

allt oftare i länder där riskmedvetenheten är låg. Kemikalier 
används i jordbruksproduktion och vid utvinning av olja och mine-
raler såväl som i andra branscher. Kemikalier tillsatta vid produk-
tionen kan ge hälso- eller miljöproblem vid både användning och i 
avfallsledet. Undermålig och hälso- eller miljöfarlig ”återvinning” 
ökar i utvecklingsländer och det finns ett växande behov av för-
bättrad avfallshantering från elektronik och elektriska produkter.72 

Genom International Persistent Organic Pollutants (POPs) 
Elimination Network (IPEN), ger Sida stöd till en global kemika-
lie-NGO med medlemsorganisationer i ca 100 länder. IPEN deltar 
i arbetet med de globala kemikaliekonventionerna (Stockholm, 
Rotterdam, Basel, Minamata), och den globala kemikaliestrategin 
SAICM. Organisationen tar fram nya fakta i förhandlingarna samt 
bygger kapacitet hos sina medlemsorganisationer.73 Regionalt i 
Afrika har Center for Science and the Environment (CSE), sam-
arbetat med ministerier i Etiopien, Kenya och Nigeria inom policy 
och kapacitetsförstärkning avseende luftföroreningar i städer, 
främst genom att utveckla ramverk och åtgärdsplaner. Arbetet 
har ett tydligt fattigdomsperspektiv, till exempel vad gäller utsatt-
het för föroreningar och sjukdomar samt bedömning av fattiga 
människors transportbehov och betalförmåga. På regional nivå 
har utbyte av erfarenheter och lärdomar faciliterats genom CSE:s 
panafrikanska mötesplattform. 14 afrikanska länder har därige-
nom skapat arbetsgrupper om formella och informella system för 
kollektivtrafik, samt regleringar och minimikrav för att motverka 
import av fordon med stora utsläpp.74 

Sverige är en av få givare som stödjer miljö- och klimataspek-
ter av EU-närmandet. I Bosnien och Hercegovina har UNDP:s 
Green Economic Development Project (GED) stött framtagandet 
av lagar och standarder som krävs inom EU så som framtagandet 
av en nationell lag inom energieffektivitet. Ett luftkvalitetsprojekt 
genom svenska Naturvårdsverket har bidragit till uppfyllandet av 
EU: s krav och standarder inom luftkvalitetssektorn.75

Hållbar förvaltning av vattenresurser, hav, kustvatten och 
marina resurser
Efterfrågan på vatten för jordbruk, industri samt för hushåll 
ökar snabbt samtidigt som vattenförorening och nedbryt-
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trum. I takt med att jordbruksfrågor alltmer relaterar till andra 
näraliggande sektorer, tillämpas inom några av Sidas portföljer en 
mer sammansatt ansats där jordbruk, vatten och energi hanteras 
inom samma insatser (bland annat i MENA89 och Zimbabwe90). 
Dessutom övergår allt oftare jordbruksprojekt till integrerade 
komponenter inom miljö- och klimatrelaterade arbetsområden. I 
båda fallen kan det vara svårt att urskilja de olika delarna i termer 
av subsektorer, statistik och volymer. Under 2017–18 har övergri-
pande stöd till den större landskapsmiljön administrerats globalt, 
inom ramen för Strategi för Sveriges globala utvecklingssamar-
bete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022. I exempelvis 
Moçambique har frågor om miljö, skog och jordbruk samlats inom 
ett större integrerat landskaps- och skogsprogram, Landscape 
and Forest Management, som finansieras genom Världsbanken.91

Finansiella tjänster, såsom lån för jordbruksrelaterade tjänster 
eller för investeringar i jordbrukets värdekedjor, lyfts inom sam-
arbeten både globalt såväl som i flera länder, såsom Mali, Kenya 
och Etiopien. Stöd till ungdomars försörjning genom jordbruket 
och/eller på landsbygden blir allt viktigare och ökar framför allt i 
afrikanska länder.

Länder i Afrika är särskilt drabbade både av klimatföränd-
ringar och av konfliktsituationer. I sammanhanget betonas ett 
hållbart och mer motståndskraftigt jordbruk som ska leda även 
till tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition. Sida 
har i allt större utsträckning gett förebyggande stöd till globala 
aktörer såsom International Fund for Agriculture Development 
(IFAD) för att till exempel öka tillgång till försäkringar kopplade till 
klimathot för fattiga jordbrukare eller för hållbar produktion för 
skogsbönder (till exempel genom stöd till Forest Farm Facility och 
The International Land and Forest Tenure Facility).92 I flera länder 
i regionen stödjer Sida småbönder för att bygga motståndskraftig 
jordbruksproduktion och tryggad livsmedelsförsörjning (Burkina 
Faso, Mali, DRK, Etiopien, Liberia, Moçambique, Rwanda, Sudan, 
Sydsudan, Tanzania, Uganda och Kenya). Kvinnors och unga 
människors jordbruk och livsmedelsproduktion, deras tillgång till 
marknaden och i synnerhet kvinnors ansvar för familjens matför-
sörjning, har särskilt uppmärksammats. I Sudan pågår en dialog 
utifrån ett konfliktkänslighetsperspektiv med ett antal internatio-

inkomster och föda och minskar trycket på naturreservaten. 
Sveriges regionala avtal i Oceanien till Pacific Community (SPC) 
och deras Regional Rights Resources Team (RRRT) har också 
bidragit med expertis om Human Rights Based Approach (HRBA) 
till EU/Sveriges marina program (PEUMP) i Oceanien.83 PEUMP är 
samfinansierat med EU med fokus på marina och kustnära sam-
hällen. Genom dialog och svensk prioritering av havsfrågor har 
Sida bidragit till att Moçambique antagit en ny  havspolicy och att 
landet arbetar aktivt på såväl nationell som regional nivå med att 
genomföra åtagandena från havskonferensen i juni 2017.84

Sida har dessutom stärkt pågående insatser med marina 
komponenter och har inlett nya samarbeten om rättighets- och 
transparensfrågor inom fiskesektorn och för förbättrad kustmiljö 
och renare hav.85 

Miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk och 
markrättsfrågor 
Jordbrukssektorn står inför stora utmaningar i hela världen. 
FAO konstaterar att hungern i världen fortsätter att öka för tredje 
året i rad, efter att kurvan har gått nedåt i flera år. På samma 
gång tilltar övervikt och fetma världen över. Detta medför att det 
ställs krav på ökad jordbruks- och livsmedelsproduktion i hela 
det globala systemet som samtidigt ska vara hållbar för att uppnå 
Agenda 2030. I synnerhet livsmedelsförsörjningen är hotad i 
områden som är drabbade av klimatförändringar och i konflikt-
drabbade länder med svag institutionell kapacitet eller i samband 
med utdragna flyktingsituationer.86

I generella termer beräknas cirka 80 procent av världens mat-
produktion komma från småskaligt jordbruk87, och det är framför 
allt till denna jordbruksform som en stor del av Sidas arbete 
riktas. Flertalet program och insatser inom Sidas jordbruksstöd, 
i synnerhet till afrikanska länder, skapar förutsättningar för att 
fattiga människors möjligheter till försörjning och bidrar samtidigt 
i hög grad till miljömässig hållbarhet (beräknat till över 90 procent 
totalt).88 Sidas stöd till jordbrukssektorn fortsätter i stor utsträck-
ning att riktas mot marknaden och utveckling av jordbrukets olika 
värdekedjor, inom detta står ofta kvinnors ekonomiska egenmakt, 
deras delaktighet i olika värdekedjor samt deras inkomster i cen-
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annat leder till luftföroreningar och sjukdom som främst drabbar 
kvinnor och barn.98 

Sidas arbete med hållbara energisystem syftar till att bidra till 
uppfyllandet av det globala målet om hållbar energi för alla och 
kunna ge människor som lever i fattigdom, särskilt på landsbyg-
den, ökad tillgång till förbättrade energitjänster såsom elektricitet 
för belysning och laddning av mobiltelefoner. Tillgång till elektri-
citet skapar också möjligheter till produktiv användning genom 
användandet av kylskåp, pumpar och svetsar och därmed syssel-
sättning som ökar hushållens inkomst. 

Ett hinder för ökad produktion och tillgång till energitjäns-
ter och energieffektivisering i Sidas samarbetsländer är svaga 
institutioner och ramverk, varför arbetet med att stärka institu-
tioner, utveckla policyer och reglering är avgörande för en håll-
bar utveckling av sektorn. Sida bidrar också till investeringar i 
transmissions- och distributionsnät, ökad genereringskapacitet 
av elektricitet både för nationella nät och i små isolerade nät, 
ökad användning av hushållsnära energilösningar baserade på till 
exempel solenergi, förbättrade matlagningsmetoder och forsk-
ning inom energiområdet. 

Sida ger stöd till ökad tillgång till hållbar energi i främst 
Afrika, Östeuropa och genom samarbete med globala aktörer. 
Samarbetet i Afrika söder om Sahara har huvudsakligt fokus på 
tillgång till och produktion av elektricitet från förnybara energikäl-
lor. I Östeuropasamarbetet går det energirelaterade samarbetet 
främst till energieffektivisering inom värmesektorn. I de globala 
tematiska partnerskapen är energiagendan bred och täcker in 
såväl tillgång till hållbar energi för matlagning, elektricitet som 
effektiviseringsåtgärder och stöd till energisektorreform och 
kapacitetsutveckling. Ett begynnande intresse för energisamarbe-
ten syns också med några länder i Asien och mellanöstern. 

Sida använder sig av olika finansierings- och samarbetsformer 
inom energisamarbetet såsom gåvor och garantier, samarbeten 
med offentliga institutioner som ministerier och myndigheter, 
multilaterala organisationer och program, internationella civila 
samhället, universitet och tankesmedjor, utlysningsfonder och 
samverkan med privata aktörer. Sida arbetar också med energi-
relaterad resultatbaserad finansiering såväl i det bilaterala som 

nella organisationer, bland annat World Food Programme (WFP), 
för att förbättra förutsättningar för småskaligt lantbruk inför 
kommande jordbrukssäsong.93

Det humanitära stödet inbegriper alltfler tydligare synergier 
med långsiktigt arbete, till exempel när det gäller att trygga 
livsmedelsförsörjning i områden som ligger nära de som drab-
bats av akut matbrist och undernäring (Somalia, Mali och DRK). 
I Tanganyikaprovinsen (DRK) ger Sida stöd till både humanitära 
och långsiktiga insatser för rehabilitering av jordbruksmark och 
tryggad matproduktion. Exempelvis genomför WFP och FAO ett 
stöd för att ta fram värdekedjor inom olika grödor för utsatta 
småbönder, vilket även främjar försoningsarbetet mellan grupper 
i området. Ytterligare exempel är stöd till utbildning inom livs-
medelshantering i konfliktsituationer och kontantstöd med fokus 
på kvinnors ansvar för familjens försörjning.94

Stöd till skogsrelaterade samarbeten inom Sida, både i bila-
teralt stöd och stöd genom globala organisationer, är alla starkt 
kopplade till markrättsfrågor och lokalt deltagande i hållbart 
nyttjande av skogsresurser och ekonomiskt hållbar utveckling. 
Ett exempel på sådana samarbeten är lokal skogsförvaltning i 
Mali, som bidragit till att förbättra människors, främst kvinnors, 
försörjningsmöjligheter samt att öka kapacitet och kunskap hos 
lokala myndigheter och samhällen om skogsskötsel (decentra-
liserad skogsvård)95. Projektet i Moçambique, Landscape and 
Forest Management 2016–2021 avser att minska alarmerande 
avskogning och samtidigt öka motståndskraften hos de på lands-
bygden som lever av skog och jordbruk. Insatsen implementeras 
på både nationell och lokal nivå, där både skogsförvaltning och 
hållbara brukarmetoder är i fokus.96

Hållbara energisystem97

Det globala hållbarhetsmålet nummer sju syftar till att säker-
ställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern 
energi till en överkomlig kostnad. Ungefär en miljard människor 
i Afrika söder om Sahara och i södra Asien lever utan tillgång till 
elektricitet vilket hämmar deras förutsättningar för social och 
ekonomisk utveckling. Därtill använder ungefär tre miljarder 
människor ålderdomliga metoder för matlagning som bland 
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for Reconstruction and Development (EBRD) miljö- och klimat-
fond som främst riktas mot vatten- och avloppsvattenhantering, 
avfall, förnybar energi, energieffektivisering och urbana trans-
porter. Fonden stödjer framförallt investeringar genom bidrag 
kopplat med lånefinansiering från EBRD och finansiering av kon-
sultinsatser för projektidentifiering och genomförande. Hittills har 
investeringsbidrag för 11 projekt beviljats. 

Det globala samarbetet karaktäriseras också av innovativ 
verksamhet som exempelvis garantisamarbetet med 
International Finance Corporation (IFC) samt den existerande 
garantin till Världsbanken om Conflict-Affected And Fragile 
Economies Facility (CAFEF). CAFEF är en garantifacilitet hos 
Världsbankens garantiavdelning MIGA där investeringarna 
genomförs uteslutande i fragila och sviktande stater. CAFEF har 
bland annat bidragit till att garantera en investering i solceller i 
Gaza till ett värde av 6,9 miljoner US-dollar. Samarbetet mellan 
Energising Development (ENDEV) och Världsbanken om en 
gemensam ansökan till Green Climate Fund är också ett intres-
sant exempel på synergier mellan olika globala organisationer 
som får stöd av Sida.105

Målet med miljö- och klimatsamarbetet i Östeuropa och på 
Västra Balkan är att stödja länderna i närmandet till EU och i 
att uppfylla gjorda åtaganden i sina respektive avtal med EU. 
Länderna har en hög energiintensitet och en energiförsörjning 
huvudsakligen baserad på fossila bränslen. Genom att arbeta 
med energieffektiviseringsåtgärder, främst kopplat till upp-
värmning av bostäder och offentliga byggnader samt genom att 
introducera lösningar med förnybar energi bidrar Sverige till att 
minska miljöpåverkan och klimatutsläpp.

Under 2018 har Sida handlat upp ett kapacitetsutvecklings-
program i förnybar energi som i första hand riktar sig till Sidas 
samarbetsländer i Afrika men som även kan avropas för andra 
regioner.106 Kurserna syftar till att stärka kapaciteten hos strate-
giskt utvalda institutioner att utveckla policy, regelverk och andra 
förutsättningar för ökade investeringar i förnybar energiteknik och 
hållbara energisystem.

det globala samarbetet. Finansierings- och samarbetsformer 
varierar beroende på kontext och vilka mål som ska uppnås. För 
kapacitetsutvecklings- och institutionsfrämjande insatser används 
gåvomedel medan garantier i allt större utsträckning används för 
investeringar i ny teknik och infrastruktur. 

Sverige har genom Sida åtagit sig att bidra till Power Africa99 
genom att mobilisera en miljard US-dollar från 2015 till och med 
2024 i syfte att bidra till ökad produktion och tillgång till förny-
bar energi och energieffektivisering i Afrika söder om Sahara. 
Åtagandet har gjorts inom Sidas befintliga strategier, budgetar 
och instrument. Då åtagandet är större än befintliga budgetar, 
finansierar Sida ett antal nya insatser som i större utsträckning 
än tidigare bidrar till att mobilisera privata resurser och aktörer 
för ökad tillgång till förnybar energi och energieffektivisering. En 
del av dessa insatser börjar nu ge resultat. Exempelvis har insat-
sen Beyond the Grid Fund for Zambia mellan juni 2017 och okto-
ber 2018 bidragit till att 64 598 kunder100 (ca 350 000 människor) 
har anslutits till icke nätanslutna solenergisystem och samtidigt 
mobiliserat 175 miljoner kronor.101 Insatsen har dessutom hittills 
resulterat i att fler än 1000 arbetstillfällen har skapats.102 I mars 
ingick Sida ett garantiavtal med crowdfundingplattformen Trine 
där Sida delar risk för utlåning till solcellsföretag som erbjuder 
förnybara energitjänster på avbetalning till människor som lever 
bortom nationella elnätet. Dessa solcellsföretag är i stort behov 
av rörelsekapital, något som få andra än crowdfundingplattfor-
mar erbjuder. Sedan garantiavtalet skrevs i mars 2018 har lån 
om motsvarande totalt 42 miljoner kronor ställts ut103. Garantin 
har haft positiv effekt på investerares vilja att låna ut pengar och 
sedan Sidas garanti trädde i kraft har den månatliga utlåningen 
ökat markant 104. 

Samarbetet med Sidas globala partner sträcker sig ofta över 
en bred miljö- och klimatagenda där tillgång till hållbar energi, 
inklusive förnybar energi och energieffektivisering, är ett av flera 
verksamhetsområden. Samverkan med EU:s finansieringsinsti-
tutioner, dess medlemsstater och Världsbanksgruppens ener-
giinvesteringar är tongivande i det globala energisamarbetet. 
Det finns synergier mellan det globala, regionala och bilaterala 
samarbetet. Samfinansiering sker till exempel av European Bank 
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Bedömning
Sidas bedömning är att verksamheten har bidragit till resultat och 
förändringar i linje med mål relaterat till miljö och klimat samt 
att miljö och klimat idag genomsyrar Sidas verksamhet på ett 
tydligt och relevant vis. Det är positivt att många av strategierna 
för utvecklingssamarbetet inkluderar miljö och klimat, vilket gör 
att miljö och klimat kan adresseras på såväl global, regional som 
bilateral nivå på ett mer systematiskt och strategiskt sätt. Genom 
den nya Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom 
hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av 
naturresurser 2018–2022, stärks arbetet ytterligare med att bidra 
till normativ utveckling, global policy- och metodutveckling samt 
stärkt kapacitet hos organisationer, institutioner, nätverk och 
andra relevanta aktörer inom området. De satsningar som gjorts 
under 2018, bland annat för att öka andel utbetalade medel där 
miljö utgör huvudsyfte, har bidragit till att verksamheten påtagligt 
stärkt sina förutsättningar att proaktivt integrera miljö- och kli-
matfrågor. 

Miljö- och klimatfrågor får större betydelse både internatio-
nellt och i Sverige. En miljö- och klimatsmart utveckling är nöd-
vändig också för uppfyllandet av samtliga globala mål. Området 
får en allt större global uppmärksamhet vilket också för upp 
frågan på agendan i Sidas samarbetsländer. Generellt går att 
skönja ökande kunskap och kapacitet i samarbetsländerna, även 
om mycket återstår att göra. Sveriges skärpta fokus på miljö- och 
klimatfrågor, till följd av tydligare styrning inom området, innebär 
bland annat ökat behov av kommunikation och dialog med glo-
bala, ofta normativa och policyaktiva, organisationer, aktörer och 
partner inom miljö- och klimatområdet. 
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Utvecklingen har inte ännu stabiliserats i Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA), och Afrika svarade fortsatt för en betydande 
del av de globala konflikterna. Säkerhetsläget har försämrats i 
Asien och Stillahavsregionen och eskalerats av våldet i Myanmar 
och Afghanistan. I flera av Sidas samarbetsländer i Europa inne-
bar etniska klyftor, könsrelaterat våld och krympande utrymme för 
det civila samhället stora utmaningar. Några positiva utvecklingar 
kan observeras. Somalia har förblivit relativt lugnt efter president-
valet 2017 och andelen kvinnliga parlamentariker har ökat till 24 
procent. På samma sätt ägde en fredlig maktövergång i Liberia 
rum. Fred slöts mellan Etiopien och Eritrea sedan den nye etio-
piske premiärministern tillträtt i april 2018. Etiopien har även fått 
sin första kvinnliga president.

Genom biståndsinsatser kan Sida bland annat bidra till stärkt 
kapacitet att hantera konflikter med fredliga medel på lokal nivå 
och stärkt skydd för civila i väpnad konflikt samt genomförande 
av inkluderande fredsprocesser. De bredare effekterna på natio-
nell och regional nivå är emellertid beroende av ett nära samspel 
mellan politik, säkerhet och utveckling. Komplexiteten i dagens 
konflikter ställer ökat fokus på gemensam analys, informations-
delning, flexibilitet och effektivt sökande efter synergier mellan 
insatser på olika nivåer. Området fredliga och inkluderande 
samhällen utgör en mycket begränsad del av Sidas totala utbe-
talningar och vikten av att integrera ett konfliktperspektiv i Sidas 
övriga verksamhet framstår därför som avgörande för att max-
imera utvecklingssamarbetets konfliktförebyggande potential. I 
det sammanhanget är ökad partnerkapacitet av stor betydelse, 
liksom partnernärvaro på lokal nivå och grundliga förståelse av 
lokala dynamiker och maktrelationer. Det krympande utrymmet 
för civilsamhället att bidra till konfliktförebyggande- och freds-
byggandeprocesser på grund av våld, hot om våld och demo-
kratiska inskränkningar tillhör därför en av de främsta gemen-
samma utmaningarna i Sidas stöd till fredliga och inkluderande 
samhällen. Vidare är möjligheterna till konstruktiv dialog och stöd 
till nationella och lokala institutioner begränsade i flera konflikt-
drabbade kontexter.

En annan stor utmaning relaterar till underfinansieringen av 
genomförandet av globala åtaganden i form av FN-resolutionerna 

5.4 Fredliga och inkluderande samhällen

Under 2018 fortgick Sidas arbete med att integrera ett konflikt-
perspektiv i utvecklingssamarbetet i enlighet med regeringens 
instruktion och Sidas stöd till det tematiska området fredliga och 
inkluderande samhällen fortsatte att öka. Sidas ansats för mul-
tidimensionell fattigdomsanalys betonar mänsklig säkerhet som 
en av fyra dimensioner av fattigdom, och freds- och säkerhets-
kontexten som avgörande för möjligheten att bekämpa fattigdom. 
Den uppdaterade policymarkören för fred och säkerhet togs i bruk 
och reflekterade i högre grad hur konfliktperspektivet integreras i 
insatser. 2018 hade 9 procent av Sidas utbetalade medel fred och 
säkerhet som huvudsyfte, medan 45 procent av utbetalade medel  
hade fred och säkerhet som delsyfte. Sektorn fred och säkerhet 
stod för 4 procent av Sidas totala utbetalningar.

Det tematiska området är brett och Sidas insatser inkluderar 
en rad delområden och särskilda prioriteringar i enlighet med 
policyramverket för Sveriges utvecklingssamarbete och huma-
nitära bistånd. Sidas portfölj till stöd för konfliktförebyggande, 
konfliktlösning, dialog och medling spänner mellan stöd till lokala 
konfliktlösningsmekanismer och nationella fredsprocesser till 
insatser som syftar till att stärka kapaciteten för fredsbyggande 
och konfliktförebyggande inom det globala utvecklingssystemet, 
inklusive FN, Världsbanken och hos de regionala afrikanska insti-
tutionerna. Sida har en växande portfölj av insatser med syftet att 
bidra till bredare deltagande i fredsprocesser, förebyggande av 
väpnad konflikt, samt freds- och statsbyggande. Portföljen bidrar 
även till stärkt deltagande för kvinnor i fredsprocesser, mekanis-
mer för övergångsrättvisa och minhantering.  

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet
Det senaste årtiondets negativa freds- och säkerhetsutveckling 
med väpnade konflikter, alltmer komplicerade konfliktmönster, 
multipla aktörer och regionala, eller till och med interregionala 
dimensioner, har mattats av något, men fortsätter att påverka 
Sidas utrymme att agera och möjligheten att åstadkomma verklig 
förändring på nationell nivå i samarbetsländerna.

Huvudsyfte, 8,8% 
Delsyfte, 44,5%
Ej aktuellt, 46,7%

Diagram 5.4.2: Andel av totalt utbetalda medel med 
Fred och säkerhet utifrån policymarkörna huvudsyfte, 
delsyfte eller ej aktuellt

Diagram 5.4.1: Andel av totalt utbetalade medel utifrån 
de centrala sektorerna för fredliga och inkluderande 
samhällen 

2018 2017 2016

3,9%
(977 mnkr)

4,1%
(887 mnkr)

3,5%
(664 mnkr)
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internationella fora genom stöd till den civilsamhällesplattform 
som FN:s särskilda sändebud för Syrien upprättat som länk 
till fredsförhandlingarna i Genève, samt att återupprätta och 
samla civil dokumentation som gått förlorad eller riskerar att 
förstöras under konflikten.110 Målet är att skapa förutsättningar 
för stärkt statsbyggande och rättssamhälle när konflikten en 
dag är över. I Myanmar stöds genomförandet av den nationella 
fredsprocessen genom stöd till samordningskontor i de etniska 
staterna i landet, vilka fyller en viktig funktion i att upprätthålla de 
bilaterala vapenstilleståndsavtalen och därmed freden i flertalet 
stater. Insatser söker också stärka fredsprocessens möjlighet 
att effektivt hantera och lösa konflikter genom att främja bredare 
folkligt deltagande.111 Trots detta har förtroendeklyftan mellan de 
involverande parterna djupnat och nästa fredskonferens skjutits 
på framtiden. Fredsprocessen inkluderar heller inte den alarme-
rande situationen i Rakhine. 

Sidas långsiktiga stöd till initiativ som stärker det interna-
tionella multilaterala utvecklingssystemets fredsbyggande 
och konfliktförebyggande kapacitet fortsatte under 2018 och 
omnämndes i FN:s generalsekreterares rapport om fredsbyg-
gande och upprätthållande av fred som112 goda exempel på hur 
det multilaterala systemets konfliktförebyggande potential kan 
maximeras. Detta inbegriper stöd för att säkerställa att FN har 
tillgång till kompetens och expertis på landnivå för att främja en 
konfliktkänslig verksamhet. Genom Strategi för Sveriges regio-
nala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021 
stöddes kapacitet för konfliktförebyggande hos de regionala 
afrikanska institutionerna, till exempel AU, IGAD och ECOWAS, 
som i sin tur bidrog till att förhindra potentiellt våldsamma situa-
tioner från att eskalera. En minskning av våldsamma händelser i 
samband med valet i Liberia och valkampanjer i Sierra Leone och 
Togo rapporteras. Den regionala och nationella kapaciteten för 
medling och förebyggande diplomati stärkes genom samarbete 
med IGAD113, den mellanstatliga myndigheten för Afrikas Horn. 

Inkluderande fredsprocesser 
Genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om Kvinnor, 
fred och säkerhet och den svenska nationella handlingsplanen 

om hållbar fred och de globala målen för hållbar utveckling, 
särskilt mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Den 
pågående FN-reformen har potential att sätta konfliktförebyg-
gandekapacitet som högsta prioritet, i enlighet med FN:s gene-
ralsekreterares rapport om hållbar fred och studien Pathways for 
Peace, som genomfördes gemensamt av FN och Världsbanken. 
Mot bakgrund av det splittrade internationella samfundet, natio-
nella särintressen och minskande bidrag till det multilaterala 
systemet är Sveriges och Sidas stöd emellertid av högsta vikt för 
att den ambitionen ska kunna realiseras.

Konfliktförebyggande, dialog och fredsbyggande
Sidas stöd till stärkt nationell och lokal motståndskraft mot 
konfliktrelaterade kriser och ökad kapacitet att hantera kon-
flikter med fredliga medel ges till exempel i Myanmar, Somalia, 
DRK, Sydsudan, Rwanda, Mali och Uganda. Genom ett regionalt 
program till stöd för dialog mellan fredsaktörer och beslutsfat-
tare i Rwanda, östra DRK och Burundi har lokala och regionala 
mötesplatser skapats för samtal om etniska stereotyper och 
misstro mellan olika grupper och länder.107 I Somalia har stöd till 
lokalsamhällesbaserad försoning och konfliktlösning bidragit till 
att omvandla lokala konflikter till fredligt samarbete och i slutän-
dan ökat stabilitet och säkerhet.108 Genom Strategi Hållbar fred 
2017–2022 stödjer Sida strategiska partner såsom Conciliation 
Resources, International Alert och Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict (GPPAC) som genomför verksamhet 
med stort fokus på inkluderande dialog och fredsprocesser, och 
når även länder där Sverige saknar bilaterala samarbetsstrate-
gier. Genom samma strategi tillhandahålls flexibla resurser till 
utvalda partner för direkt konfliktförebyggande initiativ vid avgö-
rande skeenden. 

Colombia, Syrien och Myanmar är exempel på länder där 
Sida aktivt stödjer initiativ för att stärka civilsamhällets röst 
under formella fredsförhandlingar. I Colombia understödde det 
svenska utvecklingssamarbetet förtroendeskapande åtgärder och 
var avgörande för att sätta kvinnors deltagande på agendan i de 
officiella fredssamtalen mellan regeringen och vänstergerillan 
ELN.109 I Syrien bidrog Sida till att stärka civilsamhällets röst i 

Diagram 5.4.3: Utbetalda belopp inom de centrala 
sektorerna för fredliga och inkluderande samhällen 
under 2018, mnkr
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I Syrien nådde ungdomsnätet Mobaderoon över 5 000 ungdomar 
och unga vuxna genom att arbeta med fredsdialoger mellan grup-
per i Syrien.122 Stödet till programmet för unga politiker i Afrika 
stärker ungas deltagande i politiska partier.123

Mänsklig säkerhet
En ökning av könsrelaterat våld, liksom skadliga överlevnads-
mekanismer så som tidiga äktenskap, rapporteras som en följd 
av eskalerande konflikter i Sydsudan, östra DRK och Syrien, 
länder där långdragna konflikter cementerat och normaliserat 
förtryck av kvinnor. Arbete mot könsrelaterat våld stödjs i fler-
talet av Sidas samarbetsländer, även i länder som inte befinner 
sig i pågående eller nyligen avslutad väpnad konflikt. De flesta 
insatser fokuserar främst på offer, men flertalet adresserar också 
behovet av att förebygga grundorsakerna till könsbaserat våld. 
Program som behandlar våldsamma könsnormer och involverar 
män stöds till exempel i MENA, Uganda, Ryssland, Guatemala 
och DRK. I Uganda har män som goda förebilder medlat i fall av 
våld i hemmet och tagit sig an diskrimineringsfall.124 Sida finan-
sierade också en studie om maskuliniteter i DRK och genom 
Promundo genomförs ett program för att förändra könsstereotypa 
roller bland unga män i Kinshasa.125 Att motverka könsrelaterat 
våld och skapa förutsättningar för kvinnors meningsfulla delta-
gande kräver ett förändringsarbete som bör inkludera ökat fokus 
på förändring av könsnormer, där män och pojkar involveras i 
högre grad. Potential för sådana insatser finns till exempel i Sidas 
arbete med säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och 
säkerhet.

Ett viktigt instrument för att främja barns säkerhet i fragila 
och konfliktdrabbade länder är FN:s säkerhetsrådsresolution 
1612 om barn och väpnad konflikt. UNICEF är en nyckelpartner 
för Sveriges och Sidas engagemang i denna fråga, både på global 
och nationell nivå. Stödet till UNICEF genom Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättighe-
terna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022 bidrog till det 
ökade internationella fokuset på våld mot barn och barn i väpnad 
konflikt.126 Genom samma stöd tillhandahöll UNICEF 3,2 miljo-
ner barn i konfliktdrabbade områden med psykosocialt stöd och 

2016–2020114 är starkt prioriterade i Sidas arbete för fredliga och 
inkluderande samhällen. Framsteg har gjorts globalt i genomför-
andet av säkerhetsrådsresolution 1325 och åtföljande resolutio-
ner inom kvinnor, fred och säkerhetsagendan, men det finns en 
blandad bild av nationella framsteg. Viss förbättring märks från 
Somalia, Afghanistan och Myanmar. Sida verkar för att stärka 
kvinnors meningsfulla deltagande och inflytande i fredsprocesser 
och konfliktförebyggande samt för att stärka skydd av kvinnor 
och flickor från alla typer av våld i samband med och efter väpnad 
konflikt i en stor andel samarbetsländer och regioner.115 Direkta 
biståndsinsatser på området genomförs i huvudsak i länder med 
pågående eller nyligen avslutad väpnad konflikt. I Ukraina har 
Sidas stöd bidragit till att skapa ett mer gynnsamt klimat för 
implementering av agendan för kvinnor, fred och säkerhet, bland 
annat genom stöd till kvinnoorganisationers arbete för att öka 
deltagandet av kvinnor i fredssamtalen och fredsbyggande.116 I 
Myanmar har det svenska stödet till kvinnoorganisationer bidragit 
till att aktörerna i fredsprocessen förbundit sig till att inkludera 
minst 30 procent kvinnor, ett löfte som dock ännu inte infriats.117 
I Mali har Sidas stöd bidragit till inrättandet av ett dialognätverk 
för kvinnor från norra, centrala och södra delen av landet.118 Inom 
ramen för stödet till UN Women har Somalia nu fått landets första 
plattform för kvinnor från olika klaner, detta i samarbete med 
lokala partnerorganisationer och en nationell plattform bestående 
av civilsamhälle och parlamentariker.119 

FN:s säkerhetsrådsresolution om ungdomar, fred och säker-
het (resolution 2250) antogs 2015 och effekten av denna agenda 
på målformuleringar inom aktuella strategier är fortfarande 
begränsad, men insatser som riktar sig till ungdomar återfinns i 
flertalet länder, till exempel i Bosnien-Hercegovina, Liberia, DRK, 
Rwanda, Somalia, Myanmar, Syrien, Tanzania och Uganda. Flera 
av insatserna fokuserar på att adressera ungdomsarbetslöshet 
och att stötta ungdomars möjligheter till jobb i konflikt- och 
post-konfliktländer. Andra insatser riktar sig uttryckligen till ung-
domar som fredsbyggare. I Bosnien-Hercegovina leder elever och 
lärare förebyggande arbete på gymnasieskolor i syfte att bidra 
till försoning och samarbete bland ungdomar från olika etniska 
grupper.120 Ett liknande projekt rapporteras från Rwanda.121.  
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sektorer i samhället. Sida stöder övergångsrättvisa genom det 
UNDP-ledda programmet PAJUST och organisationer inom civila 
samhället som Diakonia och Urfolksfonden.132 Ett exempel på 
resultat som uppnåtts efter många års stöd är att utredningar 
har avancerat tack vare att data från gamla polisarkiv har digita-
liserats och gjort tillgängliga. Det rättsmedicinska arbetet inklu-
sive DNA-matchning utfördes av organisationen Fundación de 
Antropología de Guatemala (FAFG). Familjer som fördrevs under 
konflikten fick individuella och kollektiva ersättningar med stöd av 
Urfolksfonden.133 

Insatser som specifikt syftar till reformer och styrning av 
säkerhetssektorn stödjs främst i post-konfliktländer, till exempel 
Albanien, Liberia och Serbien. Undantaget är Somalia, där stöd 
getts till mobila domstolar, rättshjälp och kapacitetsuppbyggnad 
av polis och fängelsetjänster. Stödet till det centrala fängelset i 
Baidoa med inriktning på rehabilitering av ex-kombattanter har 
integrerats i ett bredare fängelseprogram och erfarenheterna 
kommer även att tillämpas i fängelserna i Hargeisa och Garrowe.134 

Bedömning
Det sammantagna utrymmet för att bidra till fredliga och inklu-
derande samhällen var begränsat under 2018. Det senaste årti-
ondets negativa freds- och säkerhetstrend med fortsatta väpnade 
konflikter, alltmer komplicerade konfliktmönster, multipla aktö-
rer och regionala eller till och med interregionala dimensioner, 
påverkar Sidas utrymme att agera och utmanar möjligheten att 
åstadkomma verklig förändring på nationell nivå. 

Sidas sammanlagda bedömning är dock att det svenska 
biståndet har bidragit till flera viktiga resultat, bland annat till 
stärkt kapacitet på lokal nivå i flera samarbetsländer att hantera 
konflikter, till att upprätthålla FN-systemets kapacitet för kon-
fliktförebyggande, att stärka kvinnors deltagande och inflytande 
i fredsprocesser, och till skydd av barn i flera konflikter. En kom-
bination av långvarig närvaro och stöd på landnivå samt ett lång-
siktigt stöd till många av de globala, regionala och lokala organi-
sationerna inom området bedöms vara en grundförutsättning för 
att Sidas stöd ska bidra till att uppnå såväl långsiktiga som bestå-
ende resultat inom området fredliga, inkluderande samhällen. 

biträdde i återintegreringen av 11 390 före detta barnsoldater till 
sina familjer och samhällen. Inom ramen för Strategi Hållbar fred 
2017–2022 ges också stöd till UNICEF, liksom till Plan Sverige, 
för frisläppande och återintegrering av barn i samband med 
väpnade grupper och deras skydd och tillgång till utbildning.127 
Dessa insatser genomförs på landnivå i Sydsudan, Somalia, 
Centralafrikanska republiken, Myanmar och Burundi, det vill säga 
i situationer med långvarig konflikt och/eller där det finns ett gap 
mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. 

På landnivå nämns överträdelser mot barn i strategirappor-
terna bland annat från Colombia, DRK, Mali, Myanmar, Somalia, 
Sydsudan och Syrienkrisen. I Colombia bidrog en Sida-stödd 
FN-fond till återintegrering av barnsoldater som varit förknip-
pade med FARC-gerillan.128 I DRK kunde 10 585 barn (varav 5 458 
flickor), som drabbats av väpnad konflikt, överlevt sexuellt och 
könsrelaterat våld eller utsatts för sexuellt utnyttjande av väpnade 
grupper, få stöd genom det svenska bidraget till UNICEF.129  
I Somalia var Sverige en aktiv part i dialogen med FN, andra 
givare och Kriminalvården om hur man hanterar den höga graden 
av barnsoldater och deras rättssäkerhet.130 Starkt engagemang 
och lobbying från FN-systemet ledde till frigivning från fängelse 
av 40 barn som tidigare var associerade med Al Shabaab. 

Övergångsrättvisa och institutionsbyggnad
Sida stödjer även statsbyggande med fokus på uppbyggnaden 
av effektiva, inkluderande och ansvarstagande institutio-
ner i ett flertal länder och inom ramen för ett flertal sektorer. 
Insatserna syftar bland annat till att bidra till minskad straffrihet 
och stärkt övergångsrättvisa i konflikt- och post-konfliktländer. 
Övergångsrättvisa är en långsiktig process, där framsteg i dag 
oftast är resultatet av årtionden av arbete. Det demonstreras till 
exempel i Bosnien-Hercegovina, där Sida stöder International 
Commission on Missing Persons (ICMP) arbete med att iden-
tifiera personer som saknas efter kriget.131 Av de cirka 30 000 
personer som dödades under kriget har 70 procent kunnat iden-
tifieras genom DNA-tekniker och andra metoder. I Guatemala 
sker vissa framsteg för övergångsrättvisan trots en svag poli-
tisk vilja, knapp finansiering och ett aktivt motstånd från vissa 
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politik, deltagande i förhandlingar och att genom normativa 
insatser påverka globala institutioner och ramverk. 

3. Avslutningsvis har handels- och produktionsmönstren för-
ändrats i grunden i form av en ökad betydelse av globala 
värdekedjor, en ”tjänstefiering” – dvs att även tillverkning av 
varor är mer beroende av tjänstesektorn – samt digitalisering 
och automatisering. Under året har en debatt intensifierats 
om huruvida industrialisering fortfarande är en möjlighet för 
dagens MUL eller om andra strategier har bättre potential 
för fattigdomsbekämpning. Flera av Sidas samarbetsorgani-
sationer har konstruktivt bidragit till diskussionen, som kan 
komma att få ännu större betydelse för Sidas arbete framöver, 
inte minst för att starkare integrera digitaliseringsaspekter i 
arbetet för inkluderande ekonomisk utveckling.137 

I den nationella kontexten finns ett antal ytterligare utmaningar 
som påverkar Sidas arbete kring inkluderande ekonomisk 
 utveckling.
1. Den ekonomiska tillväxten, framför allt i Afrika söder om 

Sahara, har inte gynnat fattiga i tillräckligt hög utsträckning. 
Istället är tillväxten i många länder driven av utvinning av natur-
resurser, som inte är förknippad med avgörande möjligheter 
till ”spillovers” och sysselsättning som andra sektorer.138 Sida 
måste därför fortsätta arbetet med att stötta en inkluderande 
strukturomvandling mot högre produktivitet och sysselsättning. 
I detta fortsätter dock jordbruket att vara en central sektor, 
men även det står inför stora utmaningar. Hungern i världen 
ökar för tredje året i rad, efter att ha gått ner under flera år 
innan dess, medan övervikt och fetma tilltar på samma gång.139 
Samtidigt ställs krav om ökad jordbruks- och livsmedelspro-
duktion som även ska vara hållbar. Livsmedelsförsörjningen 
är i synnerhet hotad i områden som är drabbade av klimat-
förändringar, såsom torka och översvämningar, men framför 
allt i konfliktdrabbade länder med svag institutionell kapacitet 
samt i samband med utdragna flyktingsituationer. Situationen 
kommer att föranleda ett skärpt fattigdomsfokus, förebyggande 
åtgärder och en mer synkroniserad ansats för att angripa både 
en akut och en långsiktig kris simultant. 

5.5 Inkluderande ekonomisk utveckling

Sidas arbete inom inkluderande ekonomisk utveckling syftar 
till att ta bort barriärer, stärka förmågor och möjliggöra för 
människor att utnyttja sina rättigheter som ekonomiska aktö-
rer för att delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk utveck-
ling utan att förhindra möjligheterna för nästa generation att 
göra detsamma. Området består av många olika delar varav de 
största statistiskt sett är jordbruk, privatsektorutveckling och 
sociala trygghetssystem. Därtill kommer områden som spänner 
över flera statistiska koder och som utgör en stor del av Sidas 
arbete inom området, såsom handel och sysselsättning, inklu-
sive anständiga arbetsvillkor och social dialog. I den statistiska 
definitionen av inkluderande ekonomisk utveckling som tas upp 
här ingår även tillgång till hållbar energi. Den tematiska redo-
visningen av energifrågor ingår dock istället i avsnitt 5.3, Miljö 
och klimat. Totalt sett uppgick området inkluderande ekonomisk 
utveckling till ca 4,4 miljarder kronor under 2018, eller nästan 18 
procent av Sidas totala utbetalningar. 

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet
Både den globala och den nationella (inklusive den lokala) kontex-
ten spelar stor roll för Sidas samarbetsländer att få till stånd en 
mer inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Inom den 
globala kontexten finns åtminstone tre oroande tendenser. 
1. Världshandeln har haft en svag tillväxt under ett antal år och 

även om det finns tecken på viss återhämtning från 2017 och 
framåt så är denna, speciellt vad gäller utvecklingsländers 
handelstillväxt, till viss del driven av stigande råvarupriser. 
Världshandeln är inte heller tillräckligt inkluderande på så 
sätt att de minst utvecklade länderna (MUL) är fortsatt mar-
ginaliserade och representerar fortfarande mindre än en pro-
cent av den totala världshandeln.135 

2. Dessutom riskerar det senaste årets tendenser till protek-
tionism i form av höjda tullar och icke-tariffära barriärer att 
ytterligare försvåra för Sidas samarbetsländer att integreras 
i världshandeln.136 Detta förstärker behovet av att stötta sam-
arbetsländernas formulering av handels- och investerings-

Diagram 5.5.1: Andel av totalt utbetalade medel utifrån 
de centrala sektorerna för Inkluderande ekonomisk 
utveckling

2018 2017 2016

17,6%
(4 391 mnkr)

17,6%
(3 779 mnkr)

14,0%
(2 614 mnkr)
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Handel och ekonomisk integration
En expanderad, diversifierad och mer inkluderande handel är ett 
viktigt instrument för hållbar utveckling och fattigdomsminskning. 
Sidas handelsrelaterade insatser stödjer samarbetsländerna i 
att kunna utforma och implementera en effektiv handelspolitik. 
Det globala stödet till Enhanced Integrated Framework (EIF) 
har resulterat i handelspolitiska prioriteringar och strukturer 
för givarsamordning och för delaktighet av intressenter i de 
flesta av de 51 deltagande minst utvecklade länderna (MUL).141 

Insatserna stödjer också ländernas processer för integration i 
världshandelssystemet, exempelvis i Liberia efter anslutningen 
till Världshandelsorganisationen (WTO)142. Regional integration 
har stärkts genom borttagna handelsrestriktioner och förbättrad 
spannmålshandel mellan länderna i Östafrika och ett internatio-
nellt erkännande av ett regionalt ackrediteringsorgan i mellan-
östern Arab Accreditation Cooperation (ARAC), som har bildats 
med stöd från Sida.143 Handelspolitik är dock ett tekniskt politik-
område och kapacitetsutveckling är centralt. Genom exempelvis 
masterutbildningar i Afrika, och kommunikation kring vad asso-
cierings- och frihandelsavtalen med EU innebär för medborgare 
och företag i Östeuropa (Ukraina, Moldavien och Georgien) har 
Sida möjliggjort ett utbyte av erfarenheter och en bredare och 
 djupare förståelse kring handelspolitik i dessa länder.144 

Dagens höga handelshinder för producenter i utvecklingslän-
der, speciellt för småföretagare, består till stor del av standarder 
och handelsprocedurer. Speciellt kopplat till WTO-avtalet kring 
förenklade handelsprocedurer är efterfrågan på stöd mycket hög. 
Genom Världsbanken har Sida stöttat 16 länder att implementera 
system för riskhantering och genom Världstullorganisationen har 
Sida hjälpt ett stort antal tullmyndigheter i Afrika söder om Sahara 
att effektivisera och minska kostnaderna för export och import.145 

Privatsektorutveckling, stärkt näringsliv och affärsklimat
För att få till stånd integration i internationell handel och globala 
värdekedjor med positiva effekter krävs ett stärkt näringsliv och 
affärsklimat tillsammans med en privatsektorutveckling som är 
fattigdomsinriktad. Näringslivets internationella konkurrens-
kraft är central. Som exempel kan nämnas att via Sidas stöd till 

2. De flesta av Sidas samarbetsländers ekonomier fortsätter att 
domineras av en informell sektor, vilken till och med växer 
i många länder.140 I ljuset av ett krympande demokratiskt 
utrymme har rättighetsperspektivet fått ökad betydelse, och 
de informellt sysselsatta som har det allra sämst är fortsatt 
i fokus. Frågor såsom anständiga arbetsvillkor, social dialog 
och sociala skyddsnät är även fortsatt centrala i Sidas arbete. 

3. En annan utmaning är behovet av att binda ihop och nyttja 
synergier mellan olika biståndsansatser. Exempelvis uppnår 
inte alltid program som är inriktade på en specifik värdekedja 
de önskade effekterna om de inte även tar hänsyn till kring-
liggande institutioner och marknadssystem. Sett till Public-
Private Development Partnerships (PPDP:s) inriktade mot 
yrkesutbildning så har dessa en fördel av att vara efterfråge-
styrda, men måste på samma sätt bäddas in i landets utbild-
ningssystem för att nå storskaliga effekter. Dessa är exempel 
på områden som Sida har inlett ett utvecklingsarbete kring, 
för att arbeta på ett mer strategiska och samordnade sätt.

Slutligen bör två ytterligare tvärgående perspektiv noteras. För att 
främja kvinnors aktiva och jämlika ekonomiska deltagande arbe-
tar Sida för att stärka integreringen av jämställdhetsperspektivet 
i arbetet med handel, marknadsutveckling och sysselsättning. 
Dessutom har Sida sett ett ökat behov av lärande och metod-
utveckling för att mer strategiskt tillvarata den potential som 
sysselsättning, marknads- och privatsektorutveckling, handel och 
samverkan med näringslivet har för att bidra till såväl konfliktföre-
byggande som fredsbyggande och mänsklig säkerhet. Ett relate-
rat utvecklingsområde är marknadsutveckling inom humanitära 
insatser, för att påskynda ekonomisk återhämtning, förkorta 
övergången från akut kris till långsiktig utveckling samt länka det 
humanitära arbetet med utvecklingssamarbetet. 

Nedan följer en redovisning av Sidas verksamhet inom områ-
det under 2018. 

Diagram 5.5.2: Utbetalda belopp inom de centrala 
sektorergrupperna för Inkluderande ekonomisk 
utveckling under 2018, mnkr
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illustrerar frågornas bredd. Exempel inkluderar Uganda med en 
Employment Diagnostics Analysis som har resulterat i en strate-
gisk dialog med regeringen kring sysselsättningsprioriteringar154, 
Zimbabwe med ett nytt fokus på gröna jobb155 och regionalt i 
Mellanöstern med en insats fokuserad på att stärka medvetenhe-
ten hos arbetsmarknaden kring implementering av International 
Labour Organization:s (ILO) kärnkonventioner.156 

Genom yrkesutbildning bidrar Sida till att öka marginalise-
rade gruppers anställningsbarhet. I Etiopien157 har ett Sida- och 
Volvo-finansierat yrkesutbildningsprogram för lastbilsmekaniker 
gjort att samtliga ungdomar har fått jobb efter examen, och i 
Bangladesh har ca 3 700 kvinnor fått jobb efter avslutat utbildning 
genom ILO-stödda Centre of Excellence for Bangladesh Apparel 
Industry (CEBAI).158 

Sida har bidragit till förbättring i form av social dialog, anstän-
diga löner och arbetsvillkor i linje med Global Deal. Detta gäller 
inte minst på ett globalt och ett normativt plan. ILO:s nya rättvisa 
övergångsriktlinjer för att uppnå strukturomvandling mot en grö-
nare och mer socialt inkluderande ekonomi har utvecklats med 
Sidas stöd samt blivit obligatoriska för allt ILO:s arbete och imple-
menteras som ett pilotprojekt i tre länder.159 Stödet till Women 
in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO) har 
även bidragit till ett antal viktiga globala processer. Exempelvis 
erkände de officiella slutsatserna från International Labour 
Conferences (IL:s) General Discussion hemarbetare som arbets-
tagare som tillhör globala försörjningskedjor. WIEGO har även fått 
ett större inflytande på Global Deal-processen.160 Insatser i exem-
pelvis Bangladesh, Colombia och Kambodja har kompletterat 
detta genom att stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
på landnivå.161 

Finansiell inkludering
Ekonomisk aktivitet kräver tillgång till finansiella resurser vars 
brist utgör ett avgörande utvecklingshinder för många fattiga. 
Sida bidrar till finansiell inkludering av inte minst kvinnor, som 
ofta är diskriminerade, via det formella banksystemet eller infor-
mella mikro-kreditarrangemang. I de östeuropeiska partner-
länderna har tusentals kvinnliga företagare fått ökad tillgång till 

International Trade Centre (ITC) genererades uppskattningsvis 
646 miljoner US-dollar i export och investeringar, främst genom 
arbete med stöd till små och medelstora företag och kvinnliga 
entreprenörer att nå internationella marknader.146 Stödet till 
Världsbankens Facility for Investment Climate Advisory Services 
(FIAS) genererade hela 62 reformer i 32 länder och dessutom 
151 miljoner US-dollar i privata investeringar i specifikt tre fra-
gila och/eller konfliktdrabbade stater (Haiti, Mali och Nepal).147 
Detta har kompletterats av många framgångsrika landspecifika 
program för stärkt affärsklimat, inte minst för småföretagare, i 
exempelvis Vitryssland, Etiopien och Liberia.148 

För att säkerställa att dessa typer av reformer leder till fattig-
domsminskning krävs ofta mer riktade program för sysselsätt-
ning och inkomster för fattiga inom betydelsefulla värdekedjor. I 
Zambia har Sida bidragit till att cirka 411 000 småbönder under 
en femårsperiod har fått tillgång till insatsvaror och 124 000 till 
marknader för försäljning av sina produkter.149 Runt 26 ytterligare 
insatser150 i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa bidrar till 
positiva resultat genom en liknande så kallad marknadssystem-
ansats, ofta med ett starkt jämställdhetsfokus. Beroende på 
kontexten kan det vara minst lika viktigt att stimulera jobb-
skapande i icke-traditionella sektorer. Insatser i exempelvis 
Kosovo och Moldavien har fokuserat på nya företag med tillväxt-
potential inom bland annat ICT- och turismsektorerna, och har 
lyckats skapa hundratals jobbtillfällen det senaste året.151 

Sida använder också alltmer innovativa instrument för att 
stimulera privatsektorutveckling. Ett nytt initiativ i Somalia har 
hittills bidragit till finansieringsstöd för 69 små och medelstora 
företag genom en så kallad challenge fund.152 Partnerskap med 
företag som har en nyckelroll i sina värdekedjor har visat sig 
vara ett bra sätt för att driva igenom förändringar såsom ökade 
inkomster och stärkt egenmakt för småbrukare, till exempel inom 
mejeri sektorn i länder som Bangladesh och Kenya.153 

Produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
Området produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvill-
kor, inklusive Global Deal, har fått ett ökat genomslag i Sidas 
arbete under året, med flera nya insatser i länder som i sig 
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nära 400 deltagare från 90 länder med fokus på låg- och medel-
inkomstländer. Konferensen bedömdes som mycket uppskattad 
av deltagarna och slutsatserna betonade vikten av ett ökat förtro-
ende mellan parterna som är involverade i statens resursmobili-
sering som en central del i statsbyggandet.167

Tryggad livsmedelsförsörjning
Länder i Afrika är särskilt drabbade både av klimatförändringar 
och av konfliktsituationer. Sida har i allt större utsträckning 
bidragit till att bygga motståndskraftig jordbruksproduktion och 
tryggad livsmedelsförsörjning i flera länder (Burkina Faso, Mali, 
DRK, Etiopien, Liberia, Moçambique, Rwanda, Sudan, Sydsudan, 
Tanzania, Uganda)168, där man särskilt har uppmärksammat 
 kvinnors och unga människors jordbruk och livsmedelsproduk-
tion, deras tillgång till marknaden såväl som kvinnors ansvar för 
familjens mat. 

Det humanitära stödet inbegriper i allt större omfattning tyd-
liga synergier med långsiktigt arbete, för att trygga livsmedels-
försörjning i områden som drabbats av akut matbrist och under-
näring (Somalia, Mali och DRK).169 I Tanganyikaprovinsen (DRK) 
har Sida genom både humanitära och långsiktiga insatser bidragit 
till rehabilitering av jordbruksmark och tryggad livsmedelsförsörj-
ning, till exempel genom att ta fram värdekedjor inom olika grödor 
för småbönder, utbildning för hantering av livsmedel och kontant-
stöd med fokus på kvinnors ansvar för familjens försörjning.

Sociala trygghetssystem
Sida har ökat sitt stöd till utvecklingen av sociala trygghetssystem 
i syfte att nå de fattigaste och mest utsatta grupperna. System 
för social trygghet bidrar till grundtrygghet som förhindrar att 
människor faller ner i djupaste fattigdom och stärker motstånds-
kraft i situationer av fattigdom och sårbarhet. I Afrika stöder 
Sida insatser i nio länder, däribland Kenya, Tanzania, Zambia, 
Zimbabwe, Mali, Moçambique, DRK, Etiopien och Burkina Faso, 
för att stärka statens kapacitet att nå de mest utsatta i samhället. 
I Tanzania nås 1,1 miljoner hushåll av regelbundna kontantstöd 
vilket har bidragit till ökad livsmedelstrygghet, ökat deltagande i 
produktiva aktiviteter och ökad tillgång till boskap som getter och 

bankkrediter, ”know-how” och affärsutveckling genom ”Women 
in Business”-programmet.162 I många länder, framför allt i Afrika 
söder om Sahara, bidrar Sidas arbete – till exempel i Kenya, 
Moçambique och Tanzania – till finansiell inkludering av grupper 
som tidigare har stått utanför det finansiella systemet samt för 
mikro- och småföretagare.163 

Hållbart företagande
Näringslivet spelar en central roll i hur väl länder lyckas ställa 
om till en mer hållbar utveckling, exempelvis inom områden 
som antikorruption, jämställdhet och integrering av miljö- och 
klimatfrågor i affärsmodeller. Sida bidrar till ett mer hållbart före-
tagande på olika nivåer och för olika typer av företag. Stödet till 
Global Reporting Initiative (GRI) och Danish Institute for Human 
Rights (DIHR) fokuserar på att öka transparensen, ansvarsut-
krävandet och rapporteringen kring företags hållbarhet i bredare 
mening, inklusive fattigdomsfrågor, informell ekonomi och skatte-
frågor. Sidas insatser bidrar också till utveckling av former av 
hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag och att 
stärka genomförandet av ramverk för ansvarsfullt företagande på 
nationell nivå.164 

Inhemsk resursmobilisering
En stabil och förutsägbar skattemiljö är viktigt för att utvecklings-
länder ska kunna attrahera de investeringar och generera de 
resurser som behövs för att möta ländernas utvecklingsmål. Sida 
har en växande portfölj för att bidra till stärkt inhemsk resurs-
mobilisering. Genom stöd till OECD:s program mot urholkning av 
skattebaser och strategier mot vinstförflyttning har Sida lyckats 
öka utvecklingsländers engagemang i globalt samarbete inom 
dessa frågor.165 Tax Inspectors Withouth Borders (TIWB) har gene-
rerat ett utbyte av kunskaper och färdigheter inom skatterevision 
i utvecklingsländer. Programmet uppskattas ha bidragit med 414 
miljoner US-dollar i skatteintäkter och varje US-dollar som spen-
deras på TIWB ger i genomsnitt ytterligare 100 US-dollar i skatte-
intäkter.166 Under 2018 arrangerade Sida på regeringens uppdrag 
och tillsammans med Skatteverket en internationell konferens på 
temat kapacitetsuppbyggnad inom skatteområdet som samlade 
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höns.170 I Etiopien nås åtta miljoner människor av programmet för 
socialt skyddsnät som även har en särskild krisbudget inriktad 
på att möta akut uppkomna behov hos befolkningen för att där-
igenom förekomma behov av humanitärt stöd. Under den svåra 
torkan 2017 bidrog Sida med extra stöd till krisbudgeten som 
snabbt kunde möta akuta behov i de mest drabbade regionerna.171 

Bedömning
Ekonomisk utveckling är en viktig ingrediens för ett globalt utro-
tande av multidimensionell fattigdom. Men många utvecklings-
länder har inte en tillräckligt snabb ekonomisk utveckling och 
många har inte heller en tillräckligt hållbar och inkluderande 
sådan. Sidas bedömning är att myndigheten spelar en viktig roll 
i dessa hänseenden, både exempelvis genom vår påverkan på 
globala processer och genom vår portfölj av insatser som direkt 
stärker fattiga människors möjligheter att ta del av och bidra till 
ekonomisk utveckling. Det svenska biståndet har bidragit till en 
mer inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling i berörda 
samarbetsländer. 

Som kontextanalysen ovan visar står Sidas samarbetsländer 
inför en rad globala, nationella och lokala utmaningar. Med 
utgångspunkt i dessa utmaningar bedömer Sida att verksam-
heten har en strategisk betydelse för fattigdomsminskning. 
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och industri. Dessa stöd återfinns på global nivå samt i följande 
bilaterala, regionala och globala strategier: humanitärt bistånd, 
Somalia, Afghanistan, Stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället, Irak, DR Kongo, Bangladesh, Mänsklig säkerhet, 
och Regionalt Afrika.

Den största volymen av migrationsrelaterade insatser ligger 
inom det humanitära biståndet; Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 2017–2020. Humanitärt stöd syftar till att rädda liv och lindra 
nöd genom skydd och assistans i samband med naturkatastrofer 
och väpnade konflikter och har stor relevans för migranter, flyk-
tingar och internflyktingar, men redovisas mot en särskild sek-
torkod. Rätten att fly från våld och förföljelse är definierad enligt 
internationell humanitär rätt och flyktingkonventionen.

Skillnader i 2018 års rapportering jämfört med tidigare år 
beror på att Sida hittills rapporterat på migrationsinsatser base-
rat på givna sökord.176 Detta har medfört att en bredd av insatser 
identifierats som migrationsrelevanta, medan sektorkoden ger 
en mer avgränsad bild. Under 2019–20 kommer tillämpningen av 
sektorkoden fortsatt kvalitetssäkras i dialog med OECD/DAC som 
följer upp implementeringen av sektorkoden och bedömer even-
tuella behov av justeringar.

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet
I dagsläget beräknar FN att över 250 miljoner människor är mig-
ranter och 68,5 miljoner människor är på flykt, varav den största 
delen befinner sig i utvecklingsländer (85 procent). Av dessa är 40 
miljoner internflyktingar och 25 miljoner är flyktingar.177 Ofrivillig 
och irreguljär migration samt utdragna flyktingsituationer är grun-
dade i utvecklingsutmaningar såsom fattigdom, klimatförändringar, 
mänskliga rättigheter och konflikt. Grundorsakerna beror av frågor 
som är av politisk natur och som även kräver politiska lösningar. 

Sida lanserade under 2018 en inriktning med fokusområden 
för arbetet med migration med utgångspunkt i policyramverket.178 
Den övergripande inriktningen är att bidra till att stärka migra-
tionens positiva utvecklingseffekter och att motverka de negativa 
effekter som kan följa av irreguljär och ofrivillig migration. Sidas 
bistånd kan omfatta migranter, flyktingar och internflyktingar, 

5.6 Migration och utveckling

De Globala målen för hållbar utveckling172 och policyramverket173 
är biståndspolitiska utgångspunkter för Sidas arbete med migra-
tion och utveckling. Principen inom Agenda 2030 om att ingen får 
lämnas utanför är central, tillsammans med rättighetsperspekti-
vet och de fattigas perspektiv på utveckling. De globala ramverken 
på flykting- respektive migrationsområdet; Global Compact for 
Refugees och Global Compact for Migration, som antagits av FN 
under 2018, utgör nya internationella normativa ramverk som har 
relevans för genomförandet av utvecklingssamarbetet.174 

Migration är i huvudsak en tvärfråga för biståndet som har 
relevans i flertalet sektorer beroende på kontext. Under 2018 
har Sida inte erhållit något övergripande uppdrag eller särskild 
budget för migrationsinsatser. Specifika mål för migration finns 
exempelvis i Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete 
med Afrika söder om Sahara 2016–2021, samt i Strategi för Sveriges 
globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 
2018–2022. 

Under 2018 har Sida retroaktivt implementerat OECD/DAC:s 
sektorkod för migration som antogs i juni 2018 vilket ligger till 
grund för denna årsredovisning.175 Implementeringen av sektor-
koden för migration möjliggör en mer definierad rapportering 
av specifika migrationsinsatser som bidrar till ’säker, ordnad 
och  reglerad migration’ i linje med Global Compact for Migration. 
Volymen insatser som har direkt migrationsrelaterade mål defi-
nierat enligt sektorkoden för migration är begränsade i antal 
och volym med (15 insatser om totalt 107,3 MSEK). Insatser som 
klassi ficerats under sektorkoden för migration 2018 finns geogra-
fiskt i Afghanistan, regionalt Afrika söder om Sahara, Bangladesh, 
Syrienkrisstrategin Somalia och Reformsamar-bete i Östeuropa. 
Insatser finns även inom strategin för Kapacitetsutveckling och 
utbyten.

Den stora andelen migrationsrelaterade insatser är fortsatt 
integrerad och rapporteras under andra sektorer, främst inom 
stöd till humanitärt bistånd, regering och civila samhället, fler-
sektorstöd, övrig social infrastruktur, hälsa, utbildning, vatten 
och sanitet, återuppbyggnad, befolkning och reproduktiv hälsa 
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av biståndet i Uganda till flyktingmottagande områden i linje 
med normerna i det globala flyktingramverket (Global Refugee 
Compact)181. Arbetet har fokuserat på att stärka synergier mellan 
humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete för att 
främja långsiktiga lösningar för flyktingar och lokala värdsam-
hällen. Ett exempel på resultat är stärkt kapacitet av Ugandas 
hälsoministerium genom hälsosektorstöd i samarbete med 
Unicef i West Nile-regionen.182 I Uganda har vidare Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) bidragit till att stärka den 
nationella kapaciteten för katastrofberedskap.183 I DRK arbetar 
Sida med lokalt fredsbyggande och inkluderande av internflyk-
tingar i värdsamhället för att minska utsattheten hos dessa.184 
Den ökande användningen av multisektoriellt kontantbaserat stöd 
i flykting- och internflyktingsituationer globalt bidrar till att öka 
hållbara lösningar och minskade humanitära behov.185 

Sidas fokusområde Miljö- och klimatförändringar och mig-
ration är av vikt för att minska grundorsaker till klimatrelaterad 
migration. Miljö- och klimatförändringar och migration hante-
ras framförallt integrerat i miljöstöd som indirekt förebygger 
ofrivillig migration. Sidas verksamhet för stärkt motståndskraft 
och anpassningsförmåga (resiliens) mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer är relevant för att förebygga miljörelaterad 
migration. Tillgång till vatten är till exempel en viktig faktor för 
att människor ska kunna leva kvar i sin hembygd, vilket adres-
seras inom landsbygdsprogrammet för vatten i Kenya. Stödet till 
kapacitetsutveckling inom ramen för World Food Programme 
(WFP) resiliensprogram har hittills lett till att kapaciteten för 
katastrofriskhantering och katastrofberedskap rörande torka har 
institutionaliserats i fyra länsregeringar i Kenya.186 

Tillvaratagande av migrationens positiva effekter på 
utveckling
Erfarenheter av migranters aktörskap och migrationens positiva 
effekter på utveckling finns framförallt inom sysselsättnings-
skapande insatser. Exempelvis har Business Sweden och Forum 
Syd sedan 2016 gemensamt arbetat med det innovativa Swedish-
Somali Business Programme (SSBP) för att stödja investeringar i 
Somalia för fler jobb för unga och kvinnor. SSBP skapar kanaler 

oberoende av legal status och skäl till migration eller flykt, med 
utgångspunkt i fem fokusområden: 1) Hållbara lösningar för mig-
ranter och flyktingar; 2) Utbildning för migranter och flyktingar; 
3) Exploateringsrisker som drabbar migranter och flyktingar, 
inklusive människohandel; 4) Miljö- och klimatförändringar och 
migration; och 5) Kapacitetsuppbyggnad för hantering av säker, 
ordnad och reglerad migration. Vidare är gender- och ålders-
perspektivet på migration centralt för biståndet. I redovisning och 
analys nedan speglas Sidas fokusområden under rubrikerna. 

Minskade grundorsaker till ofrivillig och irreguljär 
migration179

Sidas verksamhet genomförs till stor del i konflikt och post-kon-
fliktländer eller svaga stater där ofrivillig och irreguljär migration 
är omfattande. Sambanden mellan hur fattigdomsbekämpning, 
hållbar miljö och klimathänsyn, rättighetsarbete, konfliktförebyg-
gande eller fredsskapande insatser minskar grundorsaker till ofri-
villig migration är komplexa och ofta indirekta. Biståndets roll i att 
minska grundorsaker till ofrivillig migration är inte tydligt klarlagt. 

Analysen av migrationsaspekter i relevanta kontexter för stra-
tegigenomförande är avgörande för hur ofrivillig och irreguljär 
migration integreras. Tillämpningen av en multidimensionell 
fattigdomsanalys har bidragit till att förstärka detta. Exempelvis 
har strategigenomförandet i Afghanistan i högre grad integrerat 
stöd till återvändande flyktingar och internflyktingar. Integration 
av migranter och migration i relevanta sektorer är grundläggande 
för att bidra till att minska ytterligare irreguljär migration. 

Sida arbetar aktivt med att i det bilaterala stödet skapa syn-
ergier för att möta humanitära behov och bistå mottagande sam-
hällen i en flyktingrespons. I Uganda och Bangladesh har man sett 
till behoven i flyktingmottagande områden. Ett exempel är utvidg-
ning av SRHR-stöd till att omfatta Cox’s Bazar, Bangladesh i sam-
band med Rohingya krisen.180 Genom att möta humanitära behov 
av skydd och assistans i flyktingmottagande värdländer minskar 
risken för sekundär ofrivillig migration vidare till andra länder.

Hållbara lösningar för migranter och flyktingar är ett område 
med växande engagemang inom ramen för Sidas strategige-
nomförande. Exempelvis påbörjade Sida under 2017 en justering 
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Partnership on Health and Mobility in East and Southern Africa 
(PHAMESA) som pågick från 2014 till 2017 och genomfördes av 
IOM bidrog till att minska hälsoriskerna bland migranter regi-
onalt i södra Afrika. När projektet stängdes 31 december 2017 
hade totalt 973 392 migranter i regionen fått grundläggande 
hälsoutbildning, drygt 255 718 personer riktad information kring 
reproduktiv hälsa och 65 830 HIV-testats. Stödet har bidragit till 
att begränsa smittsamma sjukdomar inklusive HIV för migranter 
regionalt. Migranter är en utsatt grupp vars behov de svaga hälso-
systemen inte kan tillgodose i de länder som berörs.192 

I låginkomstländer går under 50 procent av flyktingbarnen i 
grundskolan och 11 procent i motsvarande gymnasiet.193 Mer än 
en tredjedel av de länder som är värd för flyktingar och invandrare 
erkänner inte rätten till utbildning för migranter.194 Inom fokus-
området Utbildning för migranter arbetar Sida med finansiering 
till Global Partnership for Education (GPE) samt Education cannot 
Wait för att överbrygga kortsiktiga insatser i kriser och säkerställa 
att dessa blir systemstärkande. Inkludering av flyktingar i natio-
nella utbildningsystem är det mest effektiva sättet att stärka både 
flyktingar och värdland och det finns potential att ytterligare för-
stärka detta arbete. Sida inledde under 2018 förberedelser för en 
satsning på internt lärande och metodutveckling inom området 
migration och utbildning och dialog med Unesco i frågorna.  

Stärkta förutsättningar för säker, ordnad och reglerad 
migration
FN:s globala ramverk för migration fokuserar särskilt på 
 hantering av säker, ordnad och reglerad migration, vilket också 
kopplar till Sidas fokusområde som gäller kapacitetsuppbyggnad 
på området.

Sida stöd till migrationsmyndigheten i Turkiet (Ministry of 
Interior) via svenska Migrationsverket har inneburit att känsliga 
frågor har diskuterats för en förbättrad asylprocess, så som fri-
hetsberövande av irreguljära migranter, utvisning, statslöshet, 
människohandel och asylsökandes rättigheter och skyldigheter. 
Detta har bidragit till att uppfylla migrationsrelaterade villkor i 
enlighet EU:s regelverk och krav för i viseringsliberalisering.195 

för att den stora svensk-somaliska diasporan ska investera i små 
och medelstora företag och därmed skapa produktiva arbetstill-
fällen runt om i Somalia. Sedan programmets början har 69 före-
tag fått finansieringsstöd för att starta eller expandera små och 
medelstora affärsverksamheter. Programmet utvärderas under 
2018.187 I Somalia arbetar International Organization for Migration 
(IOM) genom Migration for Development in Africa (MIDA), med 
placering av somaliska diaspora experter inom myndigheter och 
regeringsfunktioner. Totalt har 26 diaspora experter placerats på 
15 olika institutioner under projekttiden.188

Stödet till International Labour Organizations (ILO) Advancing 
the Decent Work Agenda in northern Africa 2018-2022 har under 
2018 bidragit till att inkludera arbetstillstånd för syriska flyktingar 
i Jordanien. Sysselsättningsskapande åtgärder riktade både till 
migranter, flyktingar och lokalbefolkning har finansierats.189 

Säkerställande av migranters och flyktingars åtnjutande av 
de mänskliga rättigheterna
Sida arbetar övergripande på både global nivå och på policynivå 
med att säkerställa migranters och flyktingars åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna, oberoende av legal status och skäl till 
migration. Specifikt prioriterar Sida fokusområdet Exploaterings-
risker som drabbar migranter och flyktingar, inklusive 
människo handel, bland annat genom stödet till European Roma 
Rights Centre (ERRC) som bekämpar diskriminering av romer på 
Balkan och i Östeuropa. ERRC har drivit rättsfall i nationella dom-
stolar samt i Europadomstolen samt påverkansarbete för policy-
förändringar. Kränkningar mot romers mänskliga rättigheter tar 
sig många uttryck, inklusive diskriminering av migrationsmyndig-
heter, hinder att migrera (”the right to leave”) samt svårigheter att 
få identitetshandlingar för barn födda utomlands.190 I Somalia har 
internflyktingars tillgång till rättsväsendet i samband med sexu-
ellt och könsbaserat våld stärkts i samarbete med Legal Action 
Worldwide (LAW). Projektet har stärkt det lokala rättsväsendets 
kapacitet att dokumentera och hantera fall av sexuellt och köns-
baserat våld.191

Tillgång till social service är grundläggande för att migranter 
och flyktingar ska kunna åtnjuta sina rättigheter. Programmet 
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Kapacitetsutveckling har varit ett framträdande område för 
migration och utveckling. Under 2018 har insatser för resursbas-
utveckling inriktats på migration inom Sidas program för sekun-
deringar Junior Professional Officers (JPO:s) och UN Volunteers 
(UNV) fått ökat fokus. Fyra JPO:s till UNHCR och IOM och fyra 
pågående sekunderingar på medelnivå till UNHCR och IOM. 
Samarbetet med UNV innehåller migration som ett fokusområde.

Regeringskansliet har efterfrågat Sidas expertstöd på området 
migration och utveckling i form av underlag, rapportering och del-
tagande i internationella möten inklusive processerna kring Global 
Compact for Refugees och Global Compact for Migration. Stödet har 
även avsett frågor relaterade till EU Trust Funds, samarbetet med 
IOM och UNHCR, och andra organisationer/nätverk som anord-
nat möten om migration och utveckling så som Global Forum on 
Migration and Development, (GFMD). Sida har också representerat 
Sverige i Migration Laboratory arrangerat av Tyskland och GFMD. 
Därutöver har Sida varit sammankallande för samverkansmöten 
på området migration och utveckling med andra myndigheter så 
som Migrationsverket, MSB samt Delmi. 

Bedömning
Sidas bedömning är att det svenska biståndet har bidragit till 
att stärka och tillvarata migrationens positiva utvecklingseffek-
ter, men i begränsad omfattning. Biståndet har i vissa kontexter 
bidragit till att säkerställa migranters och flyktingars åtnjutande 
av de mänskliga rättigheterna samt stärkta förutsättningar för 
säker, ordnad och reglerad migration. 

Sida har en begränsad men strategisk portfölj på migrations-
området. Endast ett fåtal insatser har direkt fokus på migration, 
där effekter och resultat relaterar till mål i globala, regionala och 
landspecifika strategier. Resultat på området kan huvudsakligen 
beskrivas som katalytiska i sin effekt, exempelvis att bidra till att 
initiera processer och att sätta fokus på eftersatta områden. 

En stor andel av Sidas totala bistånd bidrar direkt eller indi-
rekt till att minska grundorsaker till ofrivillig och irreguljär mig-
ration. Att mäta effekterna av detta är i dagsläget komplicerat. 
Sida arbetar i ökande utsträckning med att i det bilaterala stödet 
skapa synergier för att möta och minska humanitära behov 

Det femåriga projektet Enhancing Corporate Responsibility in 
Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST) som genomförs 
av IOM arbetar för att asiatiska företag ska ha etisk rekrytering 
och anställning av migrantarbetare så att de inte råkar ut för 
exploatering, kränkningar och skuldsättning. Programmet liksom 
företagskontakter i regionen byggdes upp under 2017 och har 
implementerats under 2018.196 

Ett samarbete med ILO och IOM startades under 2018 för 
att stärka Afrikanska Unionens (AU), ECOWAS, EAC och SADC:s 
kapacitet att implementera Joint Labour Migration Programme 
2018–2021.197 Ett samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) 
för migrationsstatistik i Afrika söder om Sahara har också inletts 
för att stärka den regionala kapaciteten att hantera och planera 
för migration.198

Kunskaps- och kapacitetsutveckling
Kunskapsutveckling på området migration och utveckling är av 
stor vikt såväl internt på Sida som hos partner och inom forsk-
ningen. Internt har Sida skapat en arbetsgrupp för migration och 
utveckling. Under 2018 har myndigheten anordnat flera semina-
rier på temat migration och utveckling. 

Externt har Sida bidragit med expertis till den växande forsk-
ningsagendan på området migration och utveckling genom 
deltagande i referensgrupper för Vetenskapsrådets nationella 
forskningsprogram om migration och integration, Delegationen 
för migrationsstudier (Delmi) och EBA samt det EU finansierade 
forskningsprojektet MIGNEX. Vidare har dialog om kunskapsut-
veckling förts med aktörer som bland annat International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) och Overseas Devlopment 
Institute (ODI).

Sida har medverkat i givarsamordning på migrationsområdet 
och i diskussioner i forum på EU-nivå.

Sidas sonderingar under 2017 bland tio utlandsmyndigheter i 
Afrika att ansöka om finansiering och genomföra migrationspro-
jekt inom ramen för EU Emergency Trust Fund for Africa för 2018 
ledde inte vidare till konkreta resultat. Lärdomarna tas vidare 
inför EU:s budgetomläggning där migration väntas vara en stor 
komponent.
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genom att bistå i en flyktingrespons i tidigt skede och med insat-
ser på medel- och lång sikt. Hållbara lösningar för migranter och 
flyktingar är ett område med växande engagemang inom ramen 
för Sidas strategigenomförande. 

Sida bedömer att resultat och förändringar inom migra-
tionsområdet är direkt relaterat till specifika målformuleringar 
i strategierna. Avsaknaden av explicita referenser till migranter 
och flyktingar i strategier kan innebära att dessa grupper inte 
får den uppmärksamhet som bland annat policyramverket ger 
uttryck för. Fortsatt integrering av migrationsfrågor i synergi med 
andra strategimål är relevant men ett svagare instrument för att 
nå direkta och mätbara effekter. Tillämpningen av multidimensio-
nell fattigdomsanalys har bidragit till att identifiera flyktingar och 
internflyktingar som eftersatt grupp i vissa kontexter. 
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Med ökad inkomst och förändrade livsstilsvanor i medel- och 
låginkomstländerna ökar de så kallade icke-smittsamma sjuk-
domarna. Det gör att hälsosystemen måste hantera dubbla sjuk-
domsbördor; både de traditionella infektionssjukdomarna och en 
ökande andel icke-smittsamma sjukdomar. Andelen av världens 
barn och ungdomar (5–19 år) som lider av fetma har ökat från 
knappt en procent 1975 till nästan sju procent 2016 och den snab-
baste ökningen sker i låg- och medelinkomstländer.200 

Även om icke-smittsamma sjukdomar som cancer och 
hjärt-kärlsjukdomar ökar så utgör barn- och mödradödlighet och 
infektionssjukdomar fortfarande den största delen av sjuklighet 
och dödlighet i låginkomstländerna. Den globala mödradödlighe-
ten ligger på dryga 300 000 dödsfall årligen, dödsfall som ska gå 
att undvika. Varje dag dör 15 000 barn under fem år, de allra flesta 
under första levnadsmånaden. 2017 var 22 procent av världens 
barn under fem år kortväxta, vilket har en stark koppling till andra 
sjukdomar och inverkar negativt på kognitiva förmågor. Tre fjärde-
delar av dessa barn fanns i Afrika och Sydostasien201. 

Sida har under 2018 haft att förhålla sig till både de positiva 
och negativa trenderna inom global hälsa. Positivt är att WHO:s 
arbete med alla människors tillgång till hälsa (Universal Health 
Coverage) inklusive ett starkare fokus på primärvården har gene-
rerat stort intresse och åtaganden runt om i världen. Samtidigt 
har det internationella klimatet för jämställdhet och SRHR hård-
nat ytterligare, mycket till följd av upptrappningen av den ameri-
kanska politiken i FN-sammanhang. Även om det skett framsteg 
i vissa länder när det gäller abortpolicyer så har klimatet för 
SRHR-frågor generellt och HBTQ-frågor specifikt stramats åt 
ytterligare. Generellt utgör det minskade demokratiska utrymmet 
och den tillbakagång som finns för SRHR allvarliga hinder för 
arbetet med att stärka SRHR för kvinnor, flickor, ungdomar och 
utsatta grupper. Utvecklingen i Tanzania och Uganda är två exem-
pel där HBTQ-personers mänskliga rättigheter är hotade och 
ungdomars rätt till sexualundervisning är ifrågasatt. Sidas hälso-
bistånd går i stor utsträckning till sköra stater och länder som 
präglas av humanitära katastrofer och konflikt, där utmaningar 
för hälsoresultaten ofta är kopplade till makronivån: förvärrade 
humanitära situationer, korruption, etc.

5.7 Jämlik hälsa

Sidas hälsobistånd utgjorde nästan 9 procent av Sidas utbetalade 
medel 2018 och omfattar stöd på bilateral, regional och global 
nivå. I princip alla strategier som innefattar jämlik hälsa har 
samtidigt en tydlig prioritering på området sexuell och reproduk-
tiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sidas hälsoportfölj innehåller 
insatser som syftar till att stärka SRHR, barn- och mödrahälsa 
samt nationella hälsosystem. Sidas stöd innehåller i princip alltid 
en kombination av stöd till hälso- och sjukvårdstjänster, kapa-
citetsstärkande insatser och påverkansarbete. Viktiga resultat 
gällande utveckling och forskning kring hälsa genereras genom 
Sidas hälsorelaterade forskningsstöd medan det humanitära 
biståndet räddar liv. Sidas samarbete och stöd inom hälsoom-
rådet har bidragit till viktiga resultat under 2018. Detta har skett 
genom finansiellt stöd men även genom dialog och påverkans-
arbete. Strategistyrningen innebär att Sida har tre övergripande 
prioriteringar inom hälsobiståndet; SRHR, barn och mödrahälsa 
samt hälsosystemstärkande insatser. Säkert vatten och sanitet är 
avgörande för överlevnad och för att minska sjukligheten i fattiga 
länder och är en förutsättning för att Sida ska uppnå resultat inom 
hälsobiståndet. Många av Sidas hälsoinsatser går till breda pro-
gram som omfattar flera av dessa områden och bidrar till jämlik 
hälsa som är det överordnade målet för svenskt hälsobistånd.

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet
Hälsan i världen har förbättrats avsevärt sedan 1990 men fram-
gångarna har varit ojämna. Det är de fattigaste länderna, de som 
präglats av konflikt och länder som kategoriseras som sköra 
stater som släpar efter. Dessutom är det stora ojämlikheter när 
det gäller människors hälsa inom många länder, såväl geografiskt 
som mellan olika grupper av människor. Positivt är att de traditio-
nella infektionssjukdomarna som hiv och tuberkulos har minskat 
och barn- och mödradödligheten har gått ned. Dock innebär mul-
tiresistent tuberkulos ett stort hot och antalet dödsoffer i malaria 
minskar inte, mycket pga. avsaknad av långsiktig och stabil finan-
siering till kontrollinsatser för malaria.199 

Diagram 5.7.1: Andel av totalt utbetalade medel utifrån 
de centrala sektorerna för jämlik hälsa
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marknadsföra och sälja dyrare produkter till köpstarka kunder 
medan vinsten subventionerar enklare produkter till människor 
med mindre köpkraft. Under 2017 sålde en av dessa aktörer 61 
miljoner kondomer, 5,1 miljoner p-piller, 4,3 miljoner dagen-ef-
ter-piller, knappt 2 miljoner doser misoprostol (abortpiller) och 
565 000 så kallad combi-pack för medicinsk abort. Beräkningar 
gör gällande att den sammanlagda effekten av försäljningen för-
hindrade 940 000 oönskade graviditeter, 745 000 osäkra aborter 
och 5 100 fall av mödradödlighet.207

Samtidigt som hiv-frågorna i ökande utsträckning integreras i 
bredare SRHR-program finns flera stöd genom civilsamhällesor-
ganisationer som fokuserar på hiv-förebyggande, inklusive för så 
kallade riskutsatta grupper. Under 2017 nådde den Sida-stödda 
globala organisationen International HIV/AIDS Alliance närmare 
1,6 miljoner vuxna, ungdomar och barn med bromsmedicinbe-
handling och över 800 000 personer tillhörande riskgrupperna fick 
tillgång till hiv-förebyggande insatser.208 

Sidas stöd till sexualundervisning är betydande och sker på tre 
nivåer: globalt, regionalt samt på nationell nivå. Sidas regionala 
stöd i Afrika genom UNESCO har sedan 2013 resulterat i att 13 
miljoner elever i mer än 40 000 skolor fått undervisning i sex- och 
samlevnadsfrågor. UNESCO har samarbetat med regeringar för 
att införa eller stärka policys och ramverk för att sexualundervis-
ning ska vara del av nationella läro- och utbildningsplaner. Under 
2018 utökades det regionala stödet till UNESCO:s sexualundervis-
ningsprogram till ytterligare fem länder, vilket gör att programmet 
nu omfattar totalt 30 länder.209 Sexualundervisningsprogrammet 
i Zambia har nått nära 2 miljoner elever i årskurs 5–12.210 Det 
är viktigt att även nå de barn och ungdomar som av olika anled-
ningar inte får sexualundervisning genom skolan. I ett samarbete 
som täcker åtta länder söder om Sahara har en metod utvecklats 
som bygger kunskap och kapacitet hos vuxna som har direktkon-
takt med ungdomar i vardagen, såsom föräldrar, lärare, religiösa 
ledare, hälsopersonal, polis.211  

För att förändra lagstiftning, policyer och konservativa normer 
ger Sida stöd till civilsamhällesorganisationer och andra aktörer 
som på olika sätt bedriver informations- och påverkansarbete för 
att stärka kvinnors, flickors och ungdomars SRHR. I Afghanistan 

Kopplingarna mellan miljö, klimat och hälsa har accentuerats 
ytterligare under det senaste året. WHO beräknar till exempel att 
7 miljoner människor dör årligen till följd av luftföroreningar. För 
att angripa denna enorma utmaning anordnande WHO den första 
globala konferensen om luftföroreningar och hälsa i oktober 
2018202. Sida har initierat sektorövergripande samarbeten för att 
hitta gemensamma lösningar till detta.

Medvetenhet och tillgång till SRHR
Utmaningarna när det gäller människors SRHR är påtagliga i 
världens fattiga länder. Politiskt motstånd, bristande finansiella 
resurser, konsekvent diskriminering av kvinnor och flickor samt 
samhällens ovilja att öppet hantera frågor om sexualitet är några 
av de faktorer som hindrar kvinnor, flickor, ungdomar och utsatta 
grupper från att själva kunna bestämma över sin kropp, sexualitet 
och fertilitet. Fortfarande saknar mer än 200 miljoner kvinnor i 
utvecklingsländerna, som vill skydda sig mot graviditet, tillgång till 
moderna preventivmedel. Samtidigt sker den största delen av värl-
dens 25 miljoner osäkra aborter i utvecklingsländer där lagstift-
ning och riktlinjer som omgärdar abort ofta är starkt restriktiva.203 

Sidas stöd till SRHR innefattar ett brett spektrum av insatser 
som inkluderar sex- och samlevnadsundervisning, ökad tillgång 
till preventivmedel och säker abort, ungdomsvänlig service, 
förebyggande av hiv och sexuellt och könsrelaterat våld, och 
behandling, HBTQ-personers hälsa och rättigheter samt arbete 
mot barnäktenskap och könsstympning. Under de senaste åren 
har Sidas stöd till reproduktiv hälsa, inklusive preventivmedel och 
säker abort ökats avsevärt.204

Ungdomars tillgång till information och kunskap om SRHR 
samt tillgång till preventivmedel och ungdomsvänlig rådgivning 
är centralt i alla Sidas SRHR-stöd. I Uganda, Moçambique och 
DRK har hälsocentraler och kliniker stärkts för att få ett starkare 
ungdomsfokus205. I Uganda har mer än 300 000 ungdomar besökt 
ungdomskliniker för preventivmedel, eller för test av sexuellt 
överförbara infektioner eller annan rådgivning206. Genom två stora 
regionala aktörer i Afrika har Sida bidragit till att öka såväl till-
gång som efterfrågan på preventivmedel i elva afrikanska länder. 
Genom en så kallat social marketing-ansats kan dessa aktörer 

Diagram 5.7.2: Utbetalda belopp inom de centrala 
sektorerna för jämlik hälsa under 2018, mnkr
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Sidas expertkunskap tillsammans med stöd till och samord-
ning av partner har varit instrumentellt för antagandet av SADC:s 
SRHR policy och medföljande ”score-card”.219 Sida medverkade 
även i den rådgivningsgrupp till Guttmacher-Lancet SRHR 
Kommissionen som i maj 2018 lanserade en banbrytande rapport 
med en ny SRHR-definition samt rekommendationer om ett paket 
av grundläggande SRHR-tjänster som länder bör tillhandahålla.220

Grundläggande hälsoservice, inklusive barn- och mödrahälsa 
Trots stora framsteg utgör mödra- och barnadödlighet samt 
smittsamma sjukdomar drygt hälften av alla för tidiga dödsfall i 
låginkomstländer.221 Sidas stöd till grundläggande hälsoservice, 
inklusive barn- och mödrahälsa omfattar bland annat vaccinatio-
ner, behandling av barnsjukdomar förbättrad tillgång till preven-
tivmedel, förlossningsvård, behandling av fistula och förbättrad 
nutrition. 

I Somalia har 5,2 miljoner kvinnor och barn fått tillgång till 
mediciner och vaccinationer genom mödra- och barnavårdsklini-
ker och nästan 19 000 mödrar hade tillgång till säker förlossning 
genom Sidas stöd.222 I Bangladesh har användningen av mödra-
hälsovård samt förlossningar på institution ökat till följd av det 
tredje hälsosektorprogrammet i landet.223 I Bangladesh har Sidas 
forskningsstöd lett till utveckling av Q-mat, en matta som bidrar 
till att minska mödradödlighet till följd av förlossningsblödning 
(en av de största orsakerna till mödradödlighet). Mattan placeras 
under den nyförlösta kvinnan och visar om blödningshämmande 
läkemedel måste sättas in på grund av stora blodförluster. 
Mattan, som erhållit pris av Bill and Melinda Gates Foundation, 
används av flera NGO:s i Bangladesh.224 

I några länder stödjer Sida olika typer av försäkrings- och/
eller sociala trygghetsprogram för att öka medborgares tillgång 
till hälso- och sjukvårdsservice. I Kenya har kontantbidrag till 
mödrar som kopplas till mödra- och barnhälsovård lett till att 
förlossningar med utbildad personal ökat från 33 procent 2013 till 
69 procent 2017 medan gravida som får tillgång till kvalificerad 
mödrahälsovård under samma period ökat från 35 procent till 54 
procent. I Uganda har 72 000 kvinnor gått på mödravårdskontrol-
ler och 20 000 nyfödda fått barnhälsovård tack vare ett så kallade 

har ett samarbete mellan civilsamhällesorganisationer och religi-
ösa ledare resulterat i antagande av en hälsopolicy som förbjuder 
oskuldshetstester på kliniker och sjukhus i landet.212 I Liberia 
utfärdade det inter-religiösa rådet en kommuniké som uttrycker 
stöd för sexualundervisning samt att man gemensamt skulle 
stödja inkludering av sexualundervisning i nationella läroplaner.  
I ett land som Liberia där en stor del av skolorna drivs av tros-
samfund anses detta ha stor betydelse för ungdomars SRHR.213 
I Mali och Etiopien har Sidas stöd varit bidragande till att fler 
byar förbjudit könsstympning.214 I Sidas International Training 
Programme kring SRHR har deltagare från Kenya, Uganda, 
Etiopien, Zambia och Zimbabwe utbildats i ledarskap och kom-
munikation för att kunna bedriva förändringsarbete kring SRHR  
i sina respektive länder.215 

Att öka tillgången till säker abort är en avgörande faktor för 
att rädda liv och minska den globala mödradödligheten. Sida har 
under lång tid gett stöd till organisationer som på olika sätt arbe-
tar med abortvård och informations- och påverkansarbete för att 
ändra begränsande lagstiftning och medicinska riktlinjer kring 
abort. Samtidigt som abortmotståndet har ökat på vissa håll i värl-
den, har positiva policyförändringar gällande abort skett i minst 
13 länder där Sida-stödda partner har varit aktiva i påverkansar-
betet.216 I Afrika söder om Sahara ges stöd för att expandera till-
gången till medicinska abortprodukter på nya marknader.217 

Sida har länge varit och är fortsatt en av de starkast pådri-
vande givarna för allas tillgång till SRHR, inklusive rätten till 
abort. Det positions- och vägledningspapper om Mexico City 
Policy/Protecting Life in Global Health Assistance som Sida antog 
2017 har fortsatt generera stort intresse bland civilsamhällesor-
ganisationer, andra givare och media. Ingen av Sidas SRHR-
partner har skrivit under den amerikanska policyn men ett par av 
de stora SRHR-organisationerna har förlorat amerikanskt bistånd 
på grund av att de inte vill följa den amerikanska policyn. I januari 
2018 stod Sida och WHO värdar för ett möte om medicinsk abort 
i Geneve som resulterade i en handlingsplan som visar hur olika 
aktörer ska bidra för att öka tillgång och efterfrågan på medicin-
ska abortprodukter i låginkomstländer.218 
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av hälsofinansiering, evidensbaserad planering, samt expansion 
av sjukförsäkringar. Ansvarsutkrävande av patientgrupper och 
medborgare är ett sätt att förbättra tillgängligheten och kvaliteten 
på sjukvården. Ett antal civilsamhällespartner har arbetat med 
mobilisering och kapacitetsstärkande för att öka särskilt priorite-
rade målgruppers deltagande inom hälso- och sjukvård.235

Hälso- och sjukvårdspersonal är en grundbult i alla länders 
hälsosystem. Genom bilaterala stöd har Sida bidragit till utbild-
ning och/eller anställning av barnmorskor och förlossningsperso-
nal bland annat i Somalia, Sydsudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe, 
Afghanistan, Bangladesh, Myanmar och Guatemala236. Sida har ett 
flerårigt samarbete med UNFPA kring mödrahälsa som bidragit 
till att mer än 32 000 barnmorskor i låginkomstländer har fått 
vidareutbildning.237 I Bangladesh har stöd genom UNFPA i sam-
arbete med hälsodepartementet bidragit till stärkande av hälso-
systemets kapacitet att leverera mödra- och barnhälsovård av god 
kvalitet. Genom samarbetet har Bangladesh antagit en nationell 
reglering för den nya barnmorskeprofessionen, barnmorskeut-
bildningen har introducerats i enlighet med internationell stan-
dard och det nationella barnmorskeförbundet stärkts. Sedan pro-
grammet startade 2013 har 5000 barnmorskor utexaminerats.238 

Tillgång till säkert dricksvatten och sanitet
En stor del av fattiga länders barn- och mödradödlighet orsakas 
av brister gällande tillgång till säkert vatten, sanitet och hygien 
(WASH). Fortfarande saknar en majoritet av jordens befolkning, 
4,5 miljarder människor, tillgång till säkert hanterad sanitet 
samtidigt som 2,1 miljarder människor saknar tillgång till säkert 
dricksvatten i hemmet. När det gäller tillgången till och kvalitet 
på vatten och sanitet är ojämlikheten omfattande, både mellan 
och inom länder och regioner, samt mellan olika grupper. Brist 
på vatten och sanitet drabbar i större utsträckning kvinnor och 
barn239. 

I stort sett samtliga WASH-organisationer som Sida samar-
betar med har börjat vända sitt fokus mot den urbana proble-
matiken, där tillgång till vatten och sanitet speciellt i de växande 
slumområdena är en stor utmaning. Genom det tematiska stödet 
till UNICEF:s WASH-program fick totalt 10,5 miljoner människor 

voucher-program. Sida har även bidragit till att stärka äldre männ-
iskors hälsa och rättigheter i 77 låg- och medelinkomstländer.225 

Genom bland annat Unicef har Sida bidragit till att öka immu-
niseringsgraden av barn. I DRK har 2,5 miljoner barn under ett 
år vaccinerats226 och i Myanmar är vaccinationsgraden näst intill 
100 procent i de områden där den Sida-stödda 3 MDG-fonden 
verkar227. Totalt nås 6,4 miljoner människor med barn- och 
mödrahälsovård genom fonden.228. Sidas forskningsstöd till 
koleravaccin i Bangladesh ligger bakom att mer än 700 000 doser 
koleravaccin kunde distribueras i flyktinglägren i Bangladesh där 
Rohingyer sökte skydd efter att ha flytt från Myanmar229. 

Undernäring gör att barn inte växer som de ska samt att deras 
kognitiva förmåga försämras. Genom Sidas humanitära stöd gick 
akuta nutritionsinsatser till behövande i DRK, Zimbabwe och 
Mali 230. I Zambia fick mer än 300 000 barn och mödrar mat genom 
ett nutritionsprogram.231 

Sidas stöd till FN:s fackorgan för hälsofrågor, Världshälso-
organisationen (WHO), har bidragit övergripande till Sveriges mål 
om jämlik hälsa. Som världens ledande normativa aktör för hälso-
frågor ger WHO tekniskt stöd till länders policyer och riktlinjer 
gällande hälso- och medicinska frågor232. 

Hållbara nationella hälsosystem och institutioner 
Ebola-utbrottet i Västafrika 2014–2016 ledde till en ökad insikt 
om betydelsen av starka robusta hälsosystem som klarar av att 
hantera hälsohot och smittutbrott. Majoriteten av Sidas hälso/
SRHR-stöd bidrar på olika sätt till stärkande av samarbetsländers 
hälsosystem. Samarbetet med Zambias hälsodepartement syftar 
till att stärka hälsosystemet med särskilt fokus på barn, mödra- 
och ungdomshälsa. Satsningar sker framförallt i primärvården 
och på att öka människors efterfrågan på hälso- och sjukvård på 
lokal nivå233. I DRK har myndigheterna etablerat 26 provinsiella 
hälsoavdelningar (DPS) samt formulerat avtal som gör att allt 
bistånd ska kanaliseras genom dessa.234 En stor utmaning för låg-
inkomstländer är hur de ska åstadkomma hållbar finansiering för 
hälso- och sjukvårdssystemet så att det kan leverera hälsotjäns-
ter av god kvalitet. Genom Sidas stöd till regionala partner har 
afrikanska länder erhållit tekniskt stöd för övergripande reform 
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Bedömning
Sidas bedömning är att det svenska biståndet bidragit till jämlik 
hälsa i berörda samarbetsländer. Sveriges starka prioritering 
på SRHR har gett Sida ett tydligt mervärde inom hälsoområ-
det, såväl i samarbetsländer som i internationella partnerskap. 
Kombinationen av stöd till hälsotjänster, kapacitetsstärkande och 
påverkansarbete bedöms viktigt för att nå hållbara resultat, inte 
minst inom SRHR.

Genom ett tydligt fokus på frågan och ett långsiktigt i stöd och 
engagemang har Sida fått erkännande av att vara en trovärdig 
partner som försvarar hela SRHR-agendan, inklusive tillgång 
till abort och ungdomars SRHR. Sidas starka stöd för abort-
rätten bedöms vara extra viktigt i ljuset av andra biståndsgivares 
inskränkningar. Synergierna mellan stöd på global, regional och 
nationell nivå, där en koherent svensk SRHR-position och priori-
terade frågor har drivits i dialogen med länder, civilsamhällesor-
ganisationer, multilaterala aktörer samt andra givare, har varit av 
stor betydelse för det genomslag Sverige haft kring dessa frågor. 

Sida konstaterar att många viktiga resultat inom jämlik hälsa 
återfinns i bredare, multisektoriella program, så som socialför-
säkringsinsatser, vatten och sanitet och de humanitära stöden. 
Sidas stöd till sexualundervisning i utbildningssektorn är också 
ett exempel på betydelsen av en bredare ansats för att förbättra 
människors hälsa. Detta visar även på betydelsen av Agenda 
2030, där god hälsa beskrivs som både ett mål och ett medel för 
utveckling.

tillgång till förbättrat vatten och 10,2 miljoner människor tillgång 
till sanitet under 2016.240 Sidas stöd i Somalia, DRK och Mali har 
lett till förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet. Utmaningar 
ligger ofta i att få ansvariga ministerier i länderna att samverka 
och samarbeta effektivt. Sida har varit pådrivande i denna fråga i 
dialogen med bland annat UNICEF, WaterAid, Water Supply and 
Sanitation Collaborative Council  (WSSCC) samt Världsbanken241. 
Sidas deltagande i årliga Vattenveckan är ett annat exempel på 
Sidas profilering kring denna viktiga fråga242.

I Bangladesh leder höga arsenikhalter i grundvattnet till redu-
cerad tillgång till säkert dricksvatten. I de urbana områden som 
ingått i Sidas stöd har användningen av säkert dricksvatten ökat 
från 90 procent till nästan 100 procent under de senaste sex åren 
samtidigt som användandet av hygieniska latriner ökade från 8 
procent till 81 procent243. Den viktigaste av alla smittförebyggande 
åtgärder är en god handhygien. I Sierra Leone, Liberia och Nepal 
har kapacitetsstärkande insatser bidragit till förbättrade rutiner 
för handtvätt och hygien på hälsokliniker och på hushållsnivå.244 

Under 2017/2018 har behovet av vatten, sanitet och hygien för 
hälsocentraler/kliniker i framför allt låginkomstländer kommit 
att hamna högt på den internationella agendan. Utan vatten och 
sanitet kan inte handhygien upprätthållas, vilket får konsekvenser 
i form av ökad risk för infektioner i samband med behandlingar 
och ingrepp på patienter. 245 Även menstruationsfrågor, och de 
begränsningar och lidande som menstruationen innebär för en 
stor del av världens tjejer och kvinnor, kom i medialt fokus inter-
nationellt och i Sverige. Ett par av Sidas WASH-program inklude-
rar stöd som syftar till att höja kunskap om menstruation samt 
öka tillgång till mensskydd. I Bolivia har över 10 000 flickor och 
pojkar i 100 skolor haft menshälsa på schemat med syfte att öka 
kunskap och förbättra attityder kring menstruationsfrågor.246 
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Inhemsk forskningskapacitet är viktig för att utbildningssys-
temet i sin helhet ska fungera så att barn och vuxna som lever i 
fattigdom ska få tillgång till god utbildning och därmed verktyg 
att förbättra sina liv. Det finns en tilltagande insikt om att utbild-
ningssystemet är en kedja där alla länkar måste fungera för att 
säkra utbildningens kvalitet och samhällsnytta. Ett lands förmåga 
att driva sin egen utveckling är dessutom beroende av förmågan 
att ta till sig och medverka till produktion av kunskap. Den analy-
tiska förmåga som utvecklas genom forskarutbildning och forsk-
ning främjar hela samhällets kapacitet för kritiskt tänkande och 
innovation. Därtill behövs forskning för att förstå och lösa utma-
ningar av särskild relevans för låginkomstländer. Denna forskning 
bedrivs dels i länderna men också i regionala och internationella 
forskningsorganisationer och utgör en viktig kunskapsbas för det 
svenska utvecklingssamarbetet i sin helhet. 

Välfungerande nationella utbildningssystem
Utbildning som en mänsklig rättighet och statens ansvar för 
utbildning är utgångspunkter i svenskt bistånd. En förutsättning 
för utbildning av god kvalitet är en helhetssyn på lärande med 
fokus på nationella utbildningssystem, inklusive lärarutbildning, 
av god kvalitet som leder till hållbar utveckling. Det nationella 
ägarskapet, liksom biståndskoordinering mellan olika givare, är 
centralt för Sidas stöd till nationella utbildningssystem. 

Afrika söder om Sahara har de största utmaningarna inom 
utbildningen. Sida stödjer specifikt utbildning i Tanzania och 
från 2018 i Sydsudan samt genom det globala stödet till Global 
Partnership for Education (GPE). Helhetssynen på utbildning och 
stärkt kapacitet i utbildningssystem är tydligt vid implemente-
ringen av de bilaterala strategierna i Kambodja, Afghanistan och 
Tanzania liksom genom det globala stödet till Global Partnership 
for Education (GPE). Det svenska stödet till utbildningssektorn 
handlar till stor del om att stärka den offentliga förvaltnings-
kapaciteten så att medel används effektivare och medborgarna 
får insyn i hur statliga medel används på central, regional och 
lokal nivå. Utbildningssektorn är vanligtvis den största sektorn i 
ett land och kapacitetsstärkande insatser, liksom insatser kring 
korruption, har därför potential att få effekter även i andra sek-

5.8 Utbildning och forskning

Utbetalade belopp till både utbildning och forskning var 2018 
högre än 2017 och 2016. Trots ökningen av utbetalade medel till 
utbildning är andel av det totala biståndet marginell och har ökat 
från 4,0 procent till 4,6 procent. Forskning som andel har legat 
kvar på fyra procent av totala utbetalade belopp från Sida under 
de tre åren.

Sidas stöd inom utbildningsområdet syftar till att bidra till 
en likvärdig och inkluderande utbildning av god kvalitet. Sidas 
forskningsstöd syftar till att bygga upp forskningskapacitet i lågin-
komstländer och regioner, samt till global, regional och nationell 
forskning av relevans för dessa länder. Stödet syftar även till att 
forskning genom innovation ska bidra till fattigdomsbekämpning 
och hållbar utveckling. 

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet
Utbildning och forskning är en förutsättning för en inkluderande 
utveckling, för att uppfylla merparten av de Globala målen och för 
att ge människor som lever i fattigdom värdighet och verktyg för 
att förbättra sin situation. 

Likvärdig utbildning av god kvalitet har en avgörande roll för 
att förebygga konflikter och främja en inkluderande samhällsut-
veckling – nödvändigt för en hållbar fred.247 Idag står många barn 
och ungdomar, särskilt i konfliktsituationer och i fragila partner-
länder248, utan utbildning. Bristande kvalitet och svaga nationella 
utbildningsystem drabbar de fattigaste hårdast. En majoritet av 
befolkningen i Sidas partnerländer är ung och barn och ung-
domar blir därför särskilt drabbade. Ojämlikheten inom Sidas 
partnerländer riskerar att få allvarliga effekter på möjligheterna 
till en inkluderande utveckling, särskilt i Afrika söder om Sahara. 
Konsekvenserna är ökad risk att fastna i kronisk fattigdom. 

Utbildning av god kvalitet bygger på fungerande utbildnings-
system: från förskolan, via grundutbildning och yrkesutbildning, 
till högre utbildning, inklusive lärarutbildning. Kvaliteten i den 
högre utbildningen och forskningen stärks av att universiteten är 
forskande organisationer som tar till sig och utvecklar ny kunskap. 

Diagram 5.8.1: Andel av totalt utbetalade medel utifrån 
de centrala sektorerna för utbildning och hälsa

2018 2017 2016

2018 2017 2016

Utbildning:

4,6%
(1 144 mnkr)

4,0%
(850 mnkr)

4,3%
(806 mnkr)

Forskning:

4,0%
(1 003 mnkr)

4,0%
(865 mnkr)

4,3%
(801 mnkr)
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synergieffekter mellan bilaterala, regionala och globala stöd som 
GPE (Tanzania, Afghanistan and Kambodja), Unesco (Afghanistan) 
och regionalt SRHR-arbete (Tanzania). Ett bra exempel är det glo-
bala stödet till GPE där Sida är Grant Agent för GPE och hanterar 
GPE-stödet i Tanzania och på Zanzibar. Samarbetet ger legitimitet 
i dialoger på global nivå baserat på landerfarenheterna och ger 
därigenom möjlighet att stärka områden som efterfrågas på 
landnivå. Synergieffekter är också viktiga när det gäller stöd till 
Unesco på olika nivåer, såsom det bilaterala avtalet med Unesco 
i Afghanistan och det globala stödet. Ytterligare ett bra exempel 
på hur Sida kan arbeta för att nå effektiva resultat och synergier 
är arbetet med Unesco kring Comprehensive Sexuality Education 
(CSE) på global, regional och bilateral nivå. Liknande synergier 
finns i Kambodja genom stödet till UNICEF och EU-samarbetet.257 

Utbildningssystemets låga kvalitet lyfts fram som ett hinder 
för den ekonomiska utvecklingen i till exempel Kambodja och 
DRK där många företag redan idag har svårt att rekrytera den 
kompetens som behövs.258 Sidas stöd till utbildning i Kambodja 
och Afghanistan inkluderar stöd till yrkesutbildning som en 
integrerad del av utbildningssystemen vilket bland annat har 
resulterat i att nationella kvalifikationssystem utvecklats genom 
samarbete med Skolinspektionen för att öka intresset för yrkes-
utbildning (Kambodja) och stärkt yrkesutbildningssystem för att 
bättre matcha utbud och efterfrågan (Afghanistan).259 Stöd till 
vuxenutbildning sker i mindre skala i några bilaterala strategier 
såsom i Afghanistan i samarbete med Unesco och genom det glo-
bala normativa stödet till Unesco.260 Ungdomar lyfts ofta fram som 
en sårbar och ofta bortglömd grupp till vilken Sidas stöd ofta är 
projektbaserad med begränsad systemstärkande ansats. Insatser 
relaterade till yrkesutbildning och sysselsättning är i dagsläget 
relativt få och små, sker oftare i projektform än som system-
stärkande insatser av utbildningssystemet eller bättre matchning 
mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan.261  
I kombination med det ökande antalet arbeten som förväntas för-
svinna de närmaste decennierna och den lärandekris som finns 
i många av Sidas samarbetsländer är det aktuella utmaningar 
där ett närmare systemstärkande samarbete mellan utbildning 
och sysselsättning behövs för att leda till mer hållbara resultat.262 

torer. I till exempel Kambodja och Tanzania har svenska stödet 
bidragit till ökad transparens och ansvarsutkrävande bland annat 
genom Sidas deltagande i nationell dialog som bidragit till riktad 
skolpeng så att pengar når fram till skolorna i tid.249 

I Kambodja har stödet bidragit till ökad tillgång till förskola, 
primär- och sekundärutbildning, en ökad allokering för utbildning 
i statsbudgeten med 112 procent mellan 2013–2017 och stärkt 
uppföljningskapacitet hos utbildningsministeriet.250 

I Tanzania ökade elevantalet i primärutbildning med 30 pro-
cent från ett år till nästa när landet införde avgiftsfri primärskola, 
vilket ställt stora krav på det nationella utbildningssystemet. Ett 
resultatbaserat stöd till utbildningssektorn i Tanzania har bidragit 
till att upprätthålla kvaliteten i utbildningen, när trycket ökat på 
sektorn med så många nya elever. Kontantstöd till de fattigaste 
familjerna har även bidragit till att fler barn från de fattigaste 
familjerna börjar skolan.251 

I Afghanistan har samarbetet med Unesco utvecklat kapacite-
ten på provinsnivå för planering och uppföljning och antikorrup-
tionsarbetet har intensifierats under året.252 Stödet till förbättrad 
offentlig förvaltning och administrativ kapacitet i Ukraina har 
resulterat i högre effektivitet inom utbildningssektorn och att för-
skolor och skolor har byggts.253 

Sida stödjer även civilsamhällsorganisationer inom utbild-
ningssektorn, vilket i till exempel Tanzania resulterat i att par-
lamentets ledamöter fått bättre förståelse för de ökade behoven 
inom utbildningssektorn, lärarnas behov och ökat stöd till skolor 
från föräldrar.254

Inom Sidas globala stöd till utbildning är den största mottaga-
ren GPE. GPE arbetar med att utveckla och finansiera nationella 
utbildningsplaner samt koordinera och effektivisera utbildnings-
sektorn i 45 länder (2016) varav 60 procent klassas som fragila 
länder eller länder i konflikt. Stödet till Unesco inom utbildnings-
området har som mål att stärka Unesco:s ledarskap och mandat 
för att uppnå det globala målet om utbildning.255 

Sidas erfarenhet visar att i Afghanistan, Kambodja och 
Tanzania där Sida har ett systemstärkande stöd till utbildning i 
linje med den långsiktiga politiska riktningen finns goda resultat 
och Sida är en efterfrågad dialogpartner.256 Likaså finns tydliga 

Diagram 5.8.2: Utbetalda belopp inom de centrala 
sektorerna för utbildning under 2018, mnkr

Diagram 5.8.3: Utbetalda belopp inom de centrala 
sektorerna för forskning under 2018, mnkr
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rat våld, i alla skolor från år 5 till 12. Den stora utmaningen har 
varit den generella låga kvaliteten i utbildningssektorn.269 Även i 
Kambodja har Sidas arbete, tillsammans med UNICEF och RFSU, 
bidragit till att sexualundervisning inkluderats i läroplaner och 
lokala skolplaner.270  

Barnäktenskap är ett annat område där flickors rätt till 
utbildning åsidosätts då skolgången ofta avbryts om flickor blir 
bortgifta. Samtidigt är utbildning och kunskap ett av de starkaste 
skydden mot tidiga äktenskap. Det globala stödet till Girls not 
brides möjliggör synergier med bilaterala strategier eftersom 
det utgår från en multisektoriell ansats.271 I Afghanistan och 
Kambodja har stödet för barn med funktionshinders rätt till 
utbildning ökats. 272

Tillgång till utbildning i konflikt, postkonflikt och humanitära 
situationer
Det svenska policyramverket ger särskild uppmärksamhet åt 
utbildning i konflikt-, postkonfliktsituationer och i humanitära 
kriser. Utbildning är också ett av de prioriterade områdena i Sidas 
inriktning när det gäller migration. 

Ökade behov finns av utbildning i kris- och konfliktsituationer 
där fler än hälften av de som är utan skolgång lever i konflikt- och 
postkonfliktområden. I låginkomstländer går färre än 50 procent 
av flyktingbarnen i grundskolan och 11 procent i motsvarande 
gymnasiet.273 Skolor utsätts också ofta för attack och i till exempel 
Mali ökade skolattackerna och uppskattningsvis 15 procent av 
skolorna stängdes.274 Andelen flyktingbarn från Syrien i grannlän-
derna som inte går i någon form för skola under första hälften av 
2017 har ökat från 34 till 43,5 procent. Prioriteringen att fokusera 
på underfinansierade nischer inom utbildningssektorn och att 
stödja kurser för att ta igen förlorade skolår och utbildning för 
barn som hoppat av skolan samt finansiering av transport- och 
kontantstöd är fortsatt befogad.275

Sida har i Afghanistan ett starkt fokus på barns rättigheter 
men mer behöver göras bland annat för att adressera återvän-
dande flyktingars rätt till utbildning vilket är en utmaning då 
andelen unga i befolkningen ökar276 I Rwanda har Sidas stöd 
bidragit till att lyfta in fredsbyggande dialoger och aktiviteter i 

Detta är särskilt viktigt i många av partnerländerna där ungdo-
mar utgör en stor grupp. I till exempel Liberia är 70 procent av 
befolkningen under 35 år och ungdomar som målgrupp och sys-
selsättning helt avgörande. Samtidigt har landet en av de lägsta 
deltagandenivåerna i utbildning.263

Fullgjord avgiftsfri och likvärdig grundskole- och 
gymnasieutbildning för alla 
Rättighetsperspektivet och flickors utbildning är prioriterat och en 
viktig dialogfråga i genomförandet av strategierna för att kunna 
bidra till att alla flickor och pojkar ska kunna fullgöra en avgiftsfri 
och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvali-
tet. För att få fler flickor att avsluta gymnasiet i enlighet med det 
globala utbildningsmålet, behöver genusarbete och rättighetsper-
spektiv genomsyra utbildningssystemet samt strukturella föränd-
ringar äga rum i samhället. Om alla flickor avslutade gymnasiesko-
lan skulle barndödligheten halveras och 3 miljoner liv ska sparas 
varje år.264 I Tanzania har Sida bidragit till att särskilda indikatorer 
införts för att lyfta fram i vilken utsträckning flickor fortsätter i 
utbildningssystemet. I dialogen om rätten för gravida tonårsflickor 
som nekas att fullfölja sin utbildning har Sida lyft fram bättre 
användning av folkhögskolor som en alternativ utbildningsväg.265

För att flickor ska kunna avsluta sin skolgång behövs förutom 
investeringar och en förstärkt dialog på landnivå inom utbild-
ningssektorn också insatser inom andra tematiska områden 
såsom sexualundervisning, vatten och sanitet och menshygien. 
De starka korrelationerna mellan förbättrade utbildningsmöjlig-
heter, hälsa, vatten och sanitet och SRHR betonas i Strategi för 
Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveck-
ling 2018–2022 men är inte lika tydlig i de bilaterala strategierna.266 
Goda exempel när det gäller vatten och sanitet finns från Mali och 
Kenya och kring menshygien från Bolivia.267 Det svenska stödet 
till Unesco har bidragit till att 36 länder i Afrika har påbörjat en 
integrering av ”Guidance on Sexuality Education” i läroplaner eller 
utbildningsplaner.268 Goda exempel på landnivå inom ramen för 
Unesco-stödet rapporteras från till exempel Zambia där synergier 
mellan det globala och det nationella arbetet bidragit till obliga-
torisk sexualundervisning, inklusive information om könsrelate-
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kontinenten pågår en uppbyggnad av sådana råd. Under 2018 har 
Sida beslutat att stödja Science Granting Councils Initiative, som 
syftar till att stärka kapaciteten hos forskningsråd i 15 afrikanska 
länder. 

Jämställdhetsperspektivet är en viktig del av Sidas stöd till 
forskning och forskningssystem. Det handlar om genderbalans 
bland forskarna, men också om att forskningen i sig har ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Överlag är andelen kvinnor som examineras 
i Sida-stödda program i minoritet. Obalansen beror bland annat 
på att andelen kvinnor på universitetsnivå i samarbetsländerna 
generellt är låg. Dessutom dominerar forskarutbildningar inom 
traditionellt manligt dominerade ämnesområden (basvetenska-
per, jordbruk, teknik och också medicin). Sida driver aktivt på för 
ökad jämställdhet och det sker förändringar i linje med det. Ett 
exempel är att flera universitet tagit fram jämställdhetspolicyer, 
ett annat exempel är att drygt hälften av dem som vinner anslag 
genom utlysningar inom det kapacitetsstärkande forskningsnät-
verket AERC (African Economic Research Consortium) är kvinnor, 
trots att det nationalekonomiska forskningsfältet traditionellt 
länge dominerats av män.281

Forskningskapacitet byggs när forskare får forska. I de bilate-
rala forskningssamarbetena produceras mycket viktig forskning. 
Sida stödjer också flera internationella forskningsorganisatio-
ner som främjar och bedriver forskning för utveckling. Sidas 
stöd leder varje år till flera tusen vetenskapliga publikationer. 
Publicering är bara ett delmål från ursprunglig idé via genomförd 
forskning till i bästa fall nya tillämpningar som förbättrar villkoren 
för människor som lever i fattigdom. 

Sida deltar aktivt i olika sammanhang där forsknings- och 
biståndsfinansiärer samordnar internationella forskningsutlys-
ningar för att inom olika ämnesområden stärka forskning som 
bidrar till att nå de Globala målen. Sida betonar vikten av aktivt 
deltagande av forskare från låginkomstländer. I flera av dessa 
sammanhang, till exempel i forskningsutlysningar inom Belmont 
Forum (en internationell samling forskningsfinansiärer som 
enas om olika teman för globala utlysningar inom miljöområdet), 
finns en akilleshäl i att forskare från låginkomstländer, som inte 
representeras av egna nationella forskningsråd, inte självklart 

läroplaner och i kompletterande utbildning för lärare, elever och 
föräldrar.277 

Mer än en tredjedel av de länder som är värd för flyktingar 
och invandrare erkänner inte rätten till utbildning för migranter.278 
En global konsensus har utvecklats kring att inkludering av flyk-
tingar i nationella utbildningsystem är det mest effektiva sättet 
att stärka både flyktingar och värdland och att arbete med detta 
behöver stärkas.279 Sida har två stora globala stöd som adresserar 
denna problematik; stödet till Global Partnership Education med 
målsättning att stärka inkluderande nationella utbildningssystem 
och det nyligen beslutade stödet till Education Cannot Wait (ECW) 
– som är en finansieringsmekanism för att göra undervisning till-
gänglig för barn och ungdomar i konflikt, postkonflikt och huma-
nitära situationer.280

Forskningskapacitet 
Vikten av forskning för att nå Globala målen uppmärksammas 
i ökande grad i Sverige och internationellt. Sverige är ett av få 
länder som mer systematiskt stödjer forskning och utveckling av 
forskningskapacitet även i låg- och lägre medelinkomstländer. 
Sida bedriver bilateralt samarbete med sex olika länder (Bolivia, 
Etiopien, Moçambique, Rwanda, Tanzania och Uganda) oftast 
genom att doktorander varvar forskning vid hemmauniversiteten 
med utbildning och handledning vid svenska universitet. Under 
det senaste året har över 400 doktorer utbildats i Sida-stödda pro-
gram med forskarutbildning. Sverige har dessutom påbörjat ett 
bilateralt forskningssamarbete med Kambodja. Därutöver pågår 
initiala studier för att kartlägga förutsättningarna för forsknings-
samarbete i Palestina och i Somalia. 

Ett lands forskningskapacitet ingår i ett forskningssystem. Det 
handlar om regelverk, infrastruktur (laboratorier, ICT, bibliotek), 
administration men också finansiering av forskning. Sida arbetar 
med systemfrågor vid universiteten, som del av det kärnstöd som 
ges, och på nationell nivå, bland annat genom stöd till vissa utbild-
ningsministerier. Den långsiktiga ambitionen är att länderna ska 
avsätta egna skattepengar för forskning i sina nationella budgetar. 
Utöver direkt stöd till universiteten förmedlas forskningsmedel 
genom nationella och regionala forskningsråd. På den afrikanska 
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forskningsrådet CODESRIA (Council for the Development of Social 
Science Research in Africa) bidragit väsentligt till en dynamisk 
samhällsdebatt.285 

Många av de samhällsvetenskapliga stöden länkar till frågan 
om akademisk frihet som kommit i förgrunden för Sidas arbete 
under 2018, bland annat i ljuset av pågående trender av fakta-
resistens och vetenskaplig skepsis. Ett exempel är stödet till 
Arab Council for Social Sciences (ACSS) som ger möjlighet till fri 
forskning i en region där samhällsvetenskaplig forskning annars 
ofta trycks undan. 286 Akademisk frihet handlar delvis just om 
forskares möjlighet att med utgångspunkt i forskning fritt bidra 
till samhällsdebatten och påpeka missförhållanden och möjliga 
lösningar. Men akademisk frihet handlar också om att fritt få välja 
sina forskningsfrågor och att fritt få ta del av den data som behövs 
för att forska. Samtidigt är akademisk frihet inte bara en fråga om 
rättigheter för forskaren, det handlar också om ansvar att utöva 
forskningen etiskt riktigt och på ett sätt som kommer samhället 
till nytta.287 

Innovation
All forskning leder inte till användbara resultat. Men forsknings-
resultat som har potential måste förmedlas och ibland kopplas 
ihop med tillämpningar (innovation). Sida-stödda forskningsaktö-
rer arbetar aktivt med att stärka hur man kommunicerar sina rön 
till andra aktörer: politiker, lokalsamhälle och företag. 

En konkret innovation som sprungit ur Sidas bilaterala stöd till 
Makerereuniversitetet i Uganda är ett elektroniskt test baserat på 
polariserat ljus som på bara två minuter diagnostiserar malaria 
utan att kräva blodprov.Andra exempel på innovation är Sidas stöd 
till BioInnovate Africa, ett program förlagt vid Sidastödda ICIPE 
(International Center for Insect Physiology and Ecology). Forskningen 
där har bland annat lett till vidareförädling av hirs och durra, 
tillvaratagande av avfallsprodukter från jordbruket, utveckling av 
policyer, men också till flera kommersiella produkter, till exem-
pel teknik som skrämmer bort tse-tse flugor och biologiska 
bekämpningsmedel.288 Det internationella diarréforskningsinsti-
tutet icddr,b i Bangladesh har utvecklat en plastförpackning för 
koleravaccin som ersätter glasförpackningar; förpackningen är 

får tillgång till internationella forskningsmedel. Sida har därför 
gått in med stöd till sådana forskare, vars forskningsprojekt ran-
kats högt i den process för att säkra vetenskaplig kvalitet som en 
internationell utlysning innebär. Detta parallellt med utvecklingen 
av nationella forskningsråd i Afrika är en positiv utveckling som 
reflekterar en långsam förändring mot mer självbärande system 
för forskningsfinansiering i låginkomstländer. 

Forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och  
hållbar utveckling
Forskning är ett centralt verktyg för att nå Globala målen och för-
bättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom. Sida 
stödjer forskning på områden som särskilt drabbar människor 
som lever i fattigdom. I juni 2018 godkände US Food och Drug 
Administration (FDA) den aktiva substansen moxidectin som den 
första nya behandlingen av flodblindhet på 20, år efter forskning 
inom det Sida-stödda programmet TDR (The Special Programme 
for Research and Training in Tropical Diseases). Tack vare Sidas 
garantiprogram har GHIF (Global Health Investment Fund) mobili-
serat kapital som möjliggör fortsatta studier för att medicinen ska 
kunna användas brett. I Afrika har fler än 30 miljoner människor 
smittats av den mask som sprider flodblindhet och fler än 500 000 
människor lider av synskador till följd av smittan.282 

Jordbruksforskning ger forskningsresultat av direkt relevans 
för fattigdomsbekämpning. I Bangladesh har till exempel forsk-
ningsprogrammet FISH (CGIAR Research Program on Fish Agri-
food Systems) i sitt arbete med biologisk säkerhet för fiskarten 
tilapia tagit fram ett utbildningsprogram för att förbättra meto-
derna vid tilapiaodlingar. Tilapia är en fiskart som ursprungligen 
importerats till Bangladesh och utgör idag en viktig proteinkälla 
för befolkningen.283 Forskare vid ett annat CGIAR-institut, det 
internationella potatiscentret CIP i Lima, har med traditionella 
växtförädlingsmetoder tagit fram potatissorter som är härdiga 
mot frost och kan hantera ett mer nyckfullt väder till följd av 
klimatförändringar.284 Forskning inom samhällsvetenskap och 
humaniora bidrar till en kontinuerlig debatt och ett lärande kring 
hur samhället hänger ihop och kan eller bör förändras. I en 
utvärdering 2018 konstaterades att det samhällsvetenskapliga 
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en mycket liten del av svenskt bistånd och av de forskningsbehov 
som finns.

Sidas bedömning är att ansatsen att stärka kapaciteten i 
nationella utbildningssystem och ett nationellt ägarskap fortsatt 
är central. En långsiktighet i planerandet krävs för att kunna 
påvisa konkreta resultat av kapacitetsstärkande stöd till natio-
nella utbildningssystem och nationella uppföljningssystem rela-
terat till kvalitativa resultat för lärande i skolan. Dessutom är den 
tydliga betoningen på jämställdhet och barns rätt till utbildning 
fortsatt är betydelsefull. Vidare är stödet till stärkande av forsk-
ningskapacitet, utvecklingsrelevant forskning och forskning som 
leder till innovation fortsatt ett viktigt verktyg för en hållbar och 
inkluderande utveckling i låginkomstländer.

billigare, väger mindre, tar mindre plats och risken att skära sig 
i hanteringen minskar. Forskare vid samma institut har också 
utvecklat en enkel och billig matta som används vid hemförloss-
ningar och signalerar risk för förblödning och behov att söka sjuk-
husvård (se tematiskt område jämlik hälsa).289 IVI (International 
Vaccine Institute) håller på att ta fram ett Vaccine Adverse Events 
Information Management System (VAEIMS) som del av WHO:s 
Global Vaccine Safety Initiative (GVSI). Verktyget möjliggör förmed-
ling av data om vaccinsäkerhet från avlägsna hälsostationer för 
att förbättra uppföljning av vaccinationsprogram.290 

Inom samhällsvetenskap handlar innovation bland annat om 
att ta fram nya lösningar på samhällsproblem (social innovation). 
WHO-programmet TDR vars forskning (en kombination av med-
icin och samhällsvetenskap) lett till mer än 75 olika verktyg och 
strategier inom hälsovård (”public health”) är ett exempel. TDRs 
rådgivande kommitté består till över 70 procent av experter från 
de länder som drabbas hårt av de sjukdomar som programmets 
forskning handlar om.291 

Bedömning
Sida bedömer att det svenska biståndet i de bilaterala strategier 
där utbildning är ett tydligt målområde har bidragit till stärkt 
kapacitet i utbildningssystemen, ett ökat fokus på kvalitet och 
inkludering samt ökad jämställdhet och förbättrade förutsätt-
ningar och valmöjligheter för människor som lever i fattigdom. 
Forskningsstödet har bidragit till att stärka forskningskapacitet, 
utvecklingsrelevant forskning och innovation. 

Stödet inom det tematiska området utbildning och forskning 
ger långsiktiga resultat i form av stabilare institutioner och bidrar 
till en inkluderande och hållbar utveckling i linje med principen 
i Agenda 2030 om ”leave no one behind”. Sidas bedömning är att 
utbildningsportföljen är relevant då den svarar direkt på den mul-
tidimensionella fattigdomen genom att förse fattiga hushåll med 
mer resurser, samtidigt som den behandlar hinder och orsaker 
till fattigdom och stärker det mänskliga kapitalet. Att utveckla 
forskningskapacitet är en långsam process. Samarbetsländerna 
skördar idag frukten av forskningsstödet som påbörjades för flera 
decennier sedan. Samtidigt är det svenska stödet till forskning 
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andra humanitära aktörer såsom OCHA och ECHO – präglas det 
humanitära landskapet av många svårigheter, varav fyra trender 
är särskilt tydliga: 
1. Brott mot den internationella humanitära rätten fortsätter 

att drabba såväl de mest utsatta som de humanitära aktörer 
som är på plats för att rädda liv och lindra nöd. Det handlar 
till exempel om riktade attacker mot tätt befolkade bostads-
områden och/eller sjukvårdsinrättningar, samt blockering 
av humanitära försändelser och införselvägar som hamnar 
och flygplatser som i fallet Jemen. Flera av Sidas partner har 
drabbats av såväl kidnappningar som regelrätta avrättningar 
av sin personal. Utöver de personliga tragedierna och lidandet 
får dessa brott omedelbara konsekvenser för skyddet av civila 
genom begränsningar i humanitärt tillträde till den drabbade 
befolkningen. I flera kontexter medför det att responsen i 
högre grad förlitar sig på lokala aktörer vars kapacitet kan 
variera kraftigt och riskerna de utsätts för är mycket stora. 

2. Begränsat humanitärt tillträde innebär att människor i nöd 
under längre perioder inte har kunnat nås med humanitär 
assistans. Det begränsade humanitära tillträdet beror bland 
annat på den ökade fragmentering av stridande parter. Parter 
som i många fall karaktäriseras av bristande beslutskedja 
(”line of command”) samt avsaknad av politisk agenda, vilket i 
sin tur försvårar samtal och förhandling kring just humanitärt 
tillträde. 

3. Ökade humanitära behoven i kombination med begränsade 
resurser. De sammanta gna humanitära behoven och utma-
ningarna gör att finansiella resurser och responskapacitet 
inte räcker till för att hantera omfattningen och komplexite-
ten av behoven. Finansieringsgraden av de FN-samordnade 
responsplanerna var endast 33 procent vid halvårsöversynen 
i juni 2018.296 Här bör dock två nyanserande aspekter tilläg-
gas: En betydande humanitär finansiering sker utanför det 
humanitära systemets samordnade responsplaner (uppskatt-
ningsvis 30 procent); om en större andel kanaliserades inom 
responsplanerna skulle således finansieringsnivån vara högre. 
Den andra aspekten är att humanitär finansiering inte alltid 
går till de mest behövande, då projekt som i hög grad liknar 

5.9 Humanitärt bistånd

Det humanitära biståndet hanteras inom ramen för Strategi för 
Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internatio-
nellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020. Det utgjorde 2018 
nästan 18 procent av totalt utbetalda medel. Procentuellt sett 
har andelen av totalt utbetalda medel minskat, om än marginellt. 
Den humanitära portföljen utgår från en behovsbaserad ansats 
och täcker, utifrån identifierade behov, en bredd av humanitära 
sektorer och geografiska regioner. Den innehåller insatser på 
land-, region och global nivå och stöden kanaliseras genom 
FN-organisationer, civilsamhällesorganisationer, Rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen, samt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Sida stöder humanitär verksamhet i mer än 30 
kriser med omfattande humanitära behov på grund av framförallt 
krig men även naturkatastrofer. Verksamheten sker genom ca 
25 organisationer och över 200 insatser. Uppföljning sker i några 
av världens mest oroliga områden, år 2018 gjordes mer än 40 
uppföljningsresor till ca 100 projekt. Sida prioriterar akuta huma-
nitära behov och livräddande insatser. Samtidigt bidrar Sida även 
till att stärka synergier mellan det humanitära biståndet och lång-
siktiga utvecklingssamarbeten i syfte att minska det humanitära 
beroendet och verka för långsiktiga lösningar för de mest utsatta. 

Sammanfattande redovisning och analys av Sidas verksamhet

Det humanitära året 2018
Under 2018 har de humanitära behoven fortsatt att öka. Vid inled-
ningen av året uppskattades det totala antalet människor i behov 
av humanitärt stöd till 134 miljoner och målgruppen för stöd inom 
ramen för de FN-koordinerade responsplanerna (Humanitarian 
Response Plan, HRP) var 91 miljoner människor.292. Vid slutet av 
2018 hade siffran stigit till 101 miljoner293 vilket kan jämföras 
med motsvarande statistik för 2015 som var 83 miljoner294. Trots 
att den totala humanitära finansieringen ökar så växer klyftan 
mellan behov och resurser eftersom behoven ökar snabbare.295 
Samtidigt som Sidas humanitära arbete påvisar tydliga framsteg i 
termer av principfasthet och effektivitet – något som lyfts fram av 

Diagram 5.9.1: Andelen av totalt utbetalade medel ifrån 
de centrala sektorerna för humanitärt bistånd

2018 2017 2016

17,6%
(4 391 mnkr)

18,7%
(4 034 mnkr)

20,8%
(3 894 mnkr)
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humanitära land analyser, så kallade Humanitarian Crises Analyses, 
för stora humanitära kriser i exempelvis Syrien, Irak, Sydsudan 
och Jemen. I landanalyserna ingår även kriser som hamnat i den 
massmediala skuggan men likväl inbegriper omfattande huma-
nitära behov, såsom i Centralafrikanska republiken och DRK. 
Dessa analyser belyste den humanitära situationen, behoven, 
operationella och finansiella risker samt val av organisationer för 
humanitärt stöd. 

Nytt för 2018 var det innovativa sättet Sida använde sig av 
kartor för att visualisera de humanitära behoven, till vilka kriser 
Sidas humanitära stöd riktas samt tydliggöra var Sidas humani-
tära uppföljning sker. En annan ny komponent för analyserna 2018 
var att analysen stärktes i fråga om hum-utveckling och vissa 
kontexter inbegrep därför treåriga stöd (se nedan). 

Sida har genom ett internt förbättringsarbete för snabbare 
handläggning lyckats tidigarelägga de årliga utbetalningarna. 
I relation till planerade stöd under första kvartalet var utbetal-
ningsgraden 96 procent (89 procent 2017). Före slutet på mars 
hade 75 procent av det humanitära anslaget betalats ut, vilket 
utgör en fortsatt höjning i jämförelse med 3,8 procent år 2014, 
22 procent år 2015, 54 procent år 2016, 68 procent år 2017. Tidiga 
utbetalningar möjliggör snabb och ändamålsenlig respons, samt 
skapar förutsägbarhet för partner att planera sin verksamhet, 
säkra upphandlings- och logistikkedjor samt att anställa och/eller 
behålla den personal som behövs för att nå de mest utsatta. Inom 
ramen för snabbinsatsmekanismen (RRM) och stödet till MSB, 
godkände Sida 168 insatser 2018, vilket möjliggjorde omedelbart 
stöd till plötsligt uppkomna behov i till exempel Indonesien efter 
tsunamin och i Afghanistan i anslutning till den förvärrade torkan 
som lett till akut undernäring i stora delar av landet. Några av de 
kriser som erhöll flest snabbinsatser under året var Syrien (13 
insatser), bland annat i anslutning till den humanitära respon-
sen i östra Ghouta när humanitärt tillträde tillfälligt gavs, samt 
i Bangladesh (16 insatser) för humanitär respons i Cox Bazaar 
riktad till de ca 700 000 flyktingar som flytt till Bangladesh från 
Myanmar.298

Flexibel humanitär finansiering skapar förutsättningar för 
ett behovsstyrt bistånd i kontexter där behoven snabbt förändras. 

utvecklingsprogram (jobbskapande insatser eller riktning mot 
krisers grundorsaker) har införlivats i humanitära respons-
planer. Detta beror till stor del på bristande styrning om hur 
dessa behov kan införlivas i nationella utvecklings planer.

4. Många kriser blir permanenta i avsaknad av en politisk lös-
ning på väpnade konflikter. 19 av de 21 svåraste humanitära 
kriserna har pågått i mer än fem år och kriserna i Sudan, 
Somalia och DRK har resulterat i internationellt humanitärt 
bistånd de senaste 18 åren. Dessa kroniska kriser kräver 
fortfarande omfattande humanitära insatser, samtidigt som 
humanitära behov i Syrien, Jemen och Rohingakrisen till-
kommit.297 

Mot bakgrund av de fortsatt negativa trenderna när det gäller den 
humanitära situationen har Sida valt att under året 2018 än mer 
prioritera huvudmandatet att rädda liv och lindra nöd i det huma-
nitära biståndet. I linje med detta har Sida, utöver det omfattande 
initiala stödet som bereds och betalas ut i början på året, agerat 
snabbt och kraftfullt med utökat stöd till ett flertal förvärrade 
kriser under året. Nedan ges exempel på konkreta framsteg 
i strategins genomförande i linje med strategins prioriterade 
områden. 

Behovsbaserad, snabb och effektiv respons
Huvuddelen av Sidas humanitära bistånd genomförs med särskilt 
fokus på behovsbaserad humanitär respons, snabb respons, 
flexibel humanitär finansiering, stärkt samspel med Sidas 
utvecklingssamarbete samt långsiktig finansiering inom ramen 
för det humanitära biståndet. 

I en alltmer polariserad värld, där humanitär verksamhet allt-
mer vävs in i politiska, ekonomiska och massmediala perspektiv 
är Sida numera en av få humanitära aktörer som starkast länkar 
det humanitära stödet till de humanitära behoven i enlighet med 
de humanitära principerna, i synnerhet opartiskhetsprincipen. 
Sidas humanitära stöd allokeras årligen utifrån en behovsbaserad 
allokeringsmodell baserad på kvantitativa kriterier som motiverar 
stödet till respektive kris. Val av geografiska områden, sektorer 
och organisationer är starkt länkade till denna. År 2018 skrevs 15 
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finansierar insatser som responderar mot extrem undernäring 
och samtidigt bygger resiliens genom jordbruksfrämjande insat-
ser tillsammans med FAO. Mer information ges i kapitel 6.1.

Sida arbetar även mer långsiktigt inom ramen för den huma-
nitära finansieringen. Inför 2018 års allokering stärktes sats-
ningen på flerårig finansiering vilket resulterade i 22 nya fleråriga 
stöd i tillägg till de tio pilotstöd som identifierades 2017. Se kapitel 
6.1 för mer information. 

Ökat skydd för krisdrabbade människor samt ökad respekt 
för humanitära principer och internationell humanitär rätt 
Omfattande stöd går till organisationer med specifika skydds-
mandat som Internationella rödakorskommittén (ICRC) och 
UNHCR302 men även till Norwegian Refugee Council och 
International Rescue Committee. Genom dessa organisationer 
och deras arbete inom flykting- samt internflyktingmottag-
andet har Sida bidragit till att hundratusentals flyktingar erhållit 
skydd och stöd i flyktingkriser som till exempel Rohingya-krisen 
i Myanmar/Bangladesh, Nigeriakrisen, Sydsudan-krisen och 
Syrien-krisen.303 Detta stöd, i kombination med stöd till UNICEF 
och WFP, främjade en holistisk och multisektoriell respons där 
mat, vatten och sanitetkomponenterna stärks. 

Sida har även arbetat med riktade metodstöd som syftar till 
att stärka det humanitära systemets övergripande kapacitet inom 
skydd.304 Stöd för arbete inom internationell humanitär rätt har 
bland annat gått till ATHA, som stärker organisationers kapacitet 
att förhandla humanitärt tillträde, och till Diakonia. Målsättningen 
är att humanitära aktörer på ett konkret sätt bidrar till att minska 
de risker som krisdrabbade människor står inför. Under 2018 
har Sidas arbete med att bidra till ökat skydd för krisdrabbade 
människor intensifierats även med fokus på uppföljning och 
dialog med partner.

Ökat inflytande för krisdrabbade människor 
Sida säkerställer så långt som möjligt att partner involverar den 
drabbade befolkningen på ett adekvat sätt genom systematisk 
kvalitetssäkring, dialog med partner, samt uppföljning i fält. 
Sida stödjer även riktade insatser genom bland andra Unicef, 

Sida bidrog under året med omfattande stöd till FN:s humanitära 
landfonder299 som svarade upp mot de mest utsatta människ-
ornas behov i 17 olika kriser. Huvuddelen av stödet betalades 
ut i januari i syfte att underlätta för fonderna att snabbt påbörja 
eller skala upp humanitär verksamhet. Under 2018 inbegrep 
detta kriser såsom Jemen, Sydsudan, Syrien, Somalia och Irak. 
Finansieringsbeslut för landfonderna togs på plats av FN:s 
humanitära samordnare och kanaliserades genom FN, enskilda 
organisationer samt lokala aktörer. Genom stödet till fonderna 
främjar Sida även lokalisering då cirka 25 procent av stödet kana-
liseras till nationella och lokala aktörer.300 Under året har Sida 
följt upp 12 av fonderna på plats. Även oallokerat stöd till huma-
nitära landprogram stärktes, främst genom FN-organisationer 
och Internationella rödakorskommittén, vilket 2018 inbegrep nya 
aktörer som UNICEF och OCHA. Stödet ger flexibilitet att snabbt, 
ofta inom 1–2 dagar allokera medel efter ansökan till Sida. Under 
2018 har övergången från projekt- till programbaserat stöd till 
civilsamhällesorganisationer utöver Norwegian Refugee Council 
(NRC) utökats med två partner, International Rescue Committee 
(IRC) och Action Against Hunger (ACF).301 Sida verkar aktivt för att 
inspirera andra givare till att öka flexibiliteten genom att minska 
öronmärkning. NRC:s flexibla programbaserade stöd hjälpte 
NRC att arbeta med att stärka lokala aktörer i Syrien, som sedan 
snabbt kunde ta sig in i östra Ghouta när tillträdet temporärt gavs, 
vilket internationella aktörer inte hade möjlighet att göra.

Stärkt samspel med Sidas utvecklingssamarbete är fortsatt 
centralt för att minska det humanitära beroendet och verka för 
långsiktiga lösningar för de mest utsatta. Samarbete över strate-
gigränser har fortsatt i form av gemensamma analyser och stra-
tegiska övervägningar vad gäller insatsval. I Bangladesh har Sida 
genom humanitärt stöd introducerat gasspisar i flyktingläger för 
att motverka den skogsskövling som vedeldade alternativ med-
verkar till. Detta initiativ kan komma att expanderas 2019 genom 
ytterligare stöd från den bilaterala strategin. I Sudan har Sida 
bidragit med humanitärt stöd och kompletterande utvecklingsme-
del från landstrategin till WFP och adresserar därmed såväl den 
extrema undernäringen som grundorsakerna till att denna situ-
ation uppstått. Liknande upplägg finns i Sahelregionen där Sida 
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git till den genderinriktade arbetsgruppen inom Grand Bargain, 
ledd av UN Women, samt deltagit i styrgruppen för GenCap, vars 
uppdrag är att tillhandahålla rådgivare i jämställdhet till FN-ledda 
humanitära landteam. Sida har tagit en aktiv roll i dialogen med 
OCHA för att stödja operationaliseringen av den nya gender- och 
åldersmarkören, GAM – Gender in Age Marker. Markören kommer 
användas i samtliga FN-ledda humanitära responsplaner och 
Sida kommer framöver att kräva att humanitära partner redovisar 
hur de använder denna markör. 

Sida har under året, tillsammans med humanitära strategiska 
partner, gemensamt arbetat för förenkling och förtydligande i 
de två centrala dokument som styr samarbete mellan Sida och 
humanitära aktörer: ”NGO Guidelines” samt ”Sida Guidelines for 
Rapid Response Mechanism”. På global nivå har Sida deltagit 
i arbetet kring givarharmonisering av humanitär rapportering 
genom en pilot i Mali, där ett antal givare arbetar gemensamt mot 
en givarharmoniserad rapporteringsmall, vilket under 2019 för-
väntas tas vidare av bland annat Norwegian Refugee Council. 

Under året har Sida genomfört ett antal kartläggningar och 
utvärderingar i syfte att identifiera förbättringsområden både i det 
interna arbetet och vad gäller partnerkapacitet. En kartläggning 
har fokuserat på partnerkapacitet att genomföra behovsbedöm-
ningar och planering av insatser som tar hänsyn till kontant- och 
kupongbaserat stöd som alternativ till andra insatser. Två andra 
kartläggningar rör dels hur partner jobbar med människor med 
funktionshinder, dels partnerkapacitet att integrera jämställdhet 
i det humanitära arbetet. Under 2018 utvärderades även sex av 
Sidas metodstöd i syfte att bland annat bedöma relevans i förhål-
lande till nuvarande strategi, men även i framåtblickande syfte 
vad gäller prioriteringar och inriktning.

Core Humanitarian Standards (CHS) och ALNAP som syftar till 
att höja kvaliteten på den samlade humanitära responsen genom 
att stärka människors inflytande och möjlighet till ansvarsut-
krävande.305 Sidas olika typer av flexibel humanitär finansiering 
möjliggör även för partner att lättare anpassa insatser utifrån den 
drabbade befolkningens behov och prioriteringar. 

Det kanske mest handfasta verktyget för ökat inflytande för 
krisdrabbade människor utgjorde Sidas fördjupade fokus på kon-
tantstöd som möjliggör för människor att själva ta beslut kring 
vad de behöver och med egen kraft införskaffa detta. 

Stärkt kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet 
Stöd till den FN-ledda humanitära samordningen i fält utgjorde 
fortsatt en grundbult i Sidas arbete. Sida stödde FN:s humanitära 
samordningsorgan OCHA:s verksamhet på land- och region-nivå 
liksom UNHCR, som ansvarar för samordningen i flyktingsitu-
ationer.306 Sida säkerställde även att all humanitär finansiering, 
med fåtal undantag, riktades till insatser inom de samordnade 
humanitära responsplanerna. Detta är ett konkret sätt för Sida 
att stärka effektiviteten i det humanitära systemet och samtidigt 
motverka den oroväckande trenden med en ökande andel huma-
nitärt stöd (i dagsläget ca 30 procent) som kanaliseras utanför de 
samordnade planerna.307

Sida har arbetat aktivt med genomförande av Sveriges åtag-
anden inom den så kallade Grand Bargain-överenskommelsen308 
som syftar till ett mer transparent, effektivt och inkluderande 
humanitärt bistånd. Sida har särskilt kunnat visa goda exempel 
på ökad transparens, genom att systematiskt rapportera insat-
ser till det nyintroducerade statistiksystemet IATI och genom att 
publicera samtliga Sidas humanitära krisanalyser. Sida har även 
arbetat för flexibel finansiering, tex genom ökad andel oallokerat 
stöd och programstöd samt snabbinsatsmekanismen och flerårig 
finansiering genom 22 fleråriga insatser samt minskade admi-
nistrativa kostnader, vilket förväntas vara en av effekterna av det 
nyintroducerade programstödet och fleråriga stöden.

Bättre genderanalyser i de FN-ledda responsplanerna är en 
central fråga för att säkerställa att kvinnors, mäns, flickors och 
pojkars specifika humanitära behov beaktas. Sida har aktivt bidra-
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Bedömning
Sidas övergripande bedömning är att de vägval och prioriteringar 
som Sida gjort i det humanitära biståndet fortsatt är relevanta i 
synnerhet det som relaterar till den behovsbaserade allokeringen 
med förankringen i de humanitära principerna, djupgående 
humanitära krisanalyser, beredning av insatser genom organisa-
tionsspecifika analyser, snabba utbetalningar, samt fältuppföljning 
även i de svåraste kontexterna. 

Effektiviteten i den humanitära responsen har ökat av olika 
anledningar. För det första genom Sidas höga krav på att allt stöd, 
med några få undantag, skall rymmas inom de FN-koordinerade 
responsplanerna som definierar de mest prioriterade behoven. 
För det andra genom Sidas framsteg med ökad andel utbetalning 
i början på året. För det tredje har effektiviteten ökat genom Sidas 
snabbinsatsmekanism (RRM) genom vilken beslut kan tas inom 
24 timmar. 

Opartiskhet i det humanitära arbetet har säkrats genom att 
Sida använder den behovsbaserade allokeringsmodellen där 
stödet till kriser prioriteras med de humanitära behoven som 
utgångspunkt oberoende av var krisen uppstått. Denna princip-
fasta opartiska hållning gör att Sida i allt större utsträckning 
utmärker sig som humanitär givare, i synnerhet i det nuvarande 
geopolitiska klimatet där givare i allt större utsträckning allokerar 
humanitära medel baserat på andra faktorer, som exempelvis 
säkerhetspolitiska intressen, i syfte att bromsa migrationsström-
mar eller massmedialt fokus. 

En utmaning för Sida är att värna sin särskilda roll inom givar-
kretsen, där Sida står relativt ensam i rollen som principbaserad, 
flexibel och systemstärkande humanitär givare. Samtidigt finns 
positiva tendenser till ett ökat intresse för Sidas behovsbaserade 
arbetssätt och allokering. Sida bedömer att befintliga arbetssätt 
i stort är ändamålsenliga men att det finns utrymme för lärande 
och justeringar. 
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Resultatredovisning per strategi

Unga volontärer använder drama och dialog för att informera 
ungdomar om hur de kan skydda sig mot hiv och andra sexuellt 
överförbara sjukdomar. Volontärerna arbetar för hälso kliniker  
i Mazabukadistriktet i södra Zambia.

Foto: Susanna Ahlfors/Sida
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6. RESULTATREDOVISNING PER STRATEGI

Regeringens sammanhållande instrument för att styra biståndet 
formuleras i strategier. Strategierna gäller för ett land, för en 
region eller också är de inriktade på ett särskilt verksamhetsom-
råde och gäller globalt. I detta kapitel följer Sidas resultatredo-
visning och förvaltningsanalys för samtliga gällande strategier. 
Redovisningen följer anslagspostnumrering och är uppdelad 
per Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och Anslag 1:1 
Biståndsverksamhet samt Utgiftsområde 5 Internationell sam-
verkan och Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

För varje strategi redovisas en sammantagen bedömning av 
genomförandet. Bedömningarna görs utifrån en trafikljusmodell, 
med röda, gula och gröna signaler, och tillhörande beskrivande 
text. Inför 2018 års redovisning har bedömningsgrunderna 
 utökats från två till tre:
1. Sammantagen bedömning av utveckling mot strategimålen 
2. Sammantagen bedömning av insatsportföljens relevans 
3. Sammantagen bedömning av insatsportföljens genomförande

De tre bedömningsgrunderna utgår från sammantagna över-
gripande bedömningar av utvecklingen och arbetet inom de 
olika stödområdena och underliggande strategimål1 i respektive 
 strategi. 

Den första av dessa bedömningsgrunder utvecklingen mot stra-
tegimålen, är en sammantagen bedömning av utvecklingstrenderna 
i relation till strategins olika mål. Sidas insatser kan vara med och 
påverka dessa utvecklingstrender, men det handlar ofta om kom-
plexa och långsiktiga förändringar på nationell, regional och/eller 
global nivå, där ett stort antal faktorer utanför Sidas kontroll inver-
kar på utvecklingen i kontexten. Strategimålen har olika karaktär, 
varför bedömningarna kan skilja sig åt både avseende bredd och 
djup. Ett grönt trafikljus innebär att utvecklingen går framåt, ett 
gult att utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt och ett rött 
att utvecklingen går bakåt.

I det andra trafikljuset om insatsportföljens relevans bedömer 
Sida om insatsportföljen, det vill säga den grupp av insatser som 

Sida stödjer, är optimalt sammansatt för att bidra till strategi-
målen. Bedömningen görs i relation till den bredare kontexten 
och utvecklingstrenden.. Trafikljuset indikerar om insatsportföljen 
bör justeras/förändras. Ett grönt trafikljus innebär att insatsport-
följen är relevant, ett gult att insatsportföljen är delvis relevant 
och ett rött att insatsportföljen inte är relevant.

I den sista av de tre bedömningsgrunderna fokuserar Sida på 
insatsportföljens genomförande. Trafikljuset indikerar om de insat-
ser som ingår i Sida portfölj har genomförts enligt plan eller om 
genomförandet stött på problem, försenats eller förhindrats av 
oförutsedda händelser. Ett grönt trafikljus innebär att genomför-
andet går enligt plan, ett gult att genomförandet går delvis enligt 
plan och ett rött att genomförandet inte går enligt plan. 

Efter trafikljusbedömningen följer en beskrivning av föränd-
ringar och förutsättningar i kontexten för strategigenomförandet. 
Här beskrivs miljön i vilken Sida arbetar, givarkontexten, synergier 
mellan olika strategier samt övriga förändringar och händelser 
som ägt rum under 2018 och hur detta inverkat på Sidas strategi-
genomförande. För att tydligare återknyta till Sidas arbete exem-
plifieras ofta med insatser av relevans för det specifika område 
som beskrivs. 

Under respektive strategi redogör Sida även för mobiliserat 
externt kapital via myndighetens garantiinstrument, där så är 
aktuellt. Tabell över summor och fördjupad redogörelse för mobi-
liserat kapital återfinns under kapitel 4.11. Tillämpning av garantier 
inom biståndet. 

Slutligen återfinns under respektive strategi en prestations- 
och förvaltningsanalys. Fokus för detta avsnitt är de resultat 
och kostnader som direkt kan härledas till Sidas arbetsinsats.2 
Prestationer och nyckeltal definieras nedan3:
• Utbetalat belopp inom strategin (mnkr) – Summan av in- och 

utbetalningar för redovisat år fördelat på strategier som har 
haft ett utfall för det redovisat året. Strategi som inte varit 
beslutad eller aktiv under 2018 redovisas inte.

FÖRORdnIng (2000:65) OM ÅRSRedOVISnIng  
OCH BUdgeTUndeRlAg

1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhet
ens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av 
myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekom
mande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat 
 beslut. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksam
hetens prestationer har utvecklats med avseende på volym 
och kostnader.

Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som 
myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat 
annat.

RegleRIngSBReV

1 Mål och återrapporteringskrav 

[…]

Mobiliserat kapital och slutsatser rörande strategi-
genomförande

Sida ska redovisa utfall och mobiliserat externt kapital ge
nom myndighetens garantiinstrument per strategi redovisat 
per region och land samt myndighetens slutsatser avseende 
strategigenomförandet.

Förvaltnings- och säkerhetskostnader

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt 
samt per strategistyrd verksamhet. […]

Bidrag till civilsamhällesorganisationer och tillämpning   av 
 garantier i biståndet

[...]

Sida ska redovisa tillämpningen av garantier i biståndet 
 genom redogörelse för antalet garantier liksom storleken  
på garantiåtagandena per strategistyrd verksamhet.
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• Förvaltningskostnad (mnkr) – Förvaltningskostnad (mnkr) 
direkt kopplad till strategin och det redovisade året. 
Förvaltningskostnader som är indirekta och inte kan hänföras 
direkt till strategin redovisas separat under kapitel 4.21.

• Förvaltningskrona (kr) – Totalt utbetalat belopp inom strategin 
dividerat med total förvaltningskostnad direkt kopplad till stra-
tegin för det redovisade året. En högre förvaltningskrona inne-
bär därmed att en större utbe talningsvolym har hanterats av 
verksamheten och/eller att förvaltningskostnaden för strategin 
är lägre.

• Antalet giltiga avtal (stycken) Antalet avtal där redovisat år 
ligger inom avtalsperioden (avtalsstart – avtals slut). Beskriver 
hur många avtal som varit gällande någon gång under  
redovisat år. 

• Antalet avtal med avtalsstart (stycken) – Antalet unika avtal 
som har avtalsstart under redovisat år. Beskriver hur många 
avtal som har ingåtts under redovisat år.

• Genomsnittlig avtalslängd (månader) – Genomsnittlig avtals-
längd beskriver hur avtalsportföljen har sett ut under redovisat 
år. Beräkningarna är baserade på det aritmetiska medelvärdet 
(slutdatum - startdatum) i månader för alla avtal som är aktiva 
under redovisat år4.

• Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) – Genomsnittligt avtalsbe-
lopp beskriver hur avtalsportföljen har sett ut under redovisat 
år. Beräkningarna är baserade på det aritmetiska medelvärdet i 
mnkr för alla avtal som är aktiva under redovisat år. Aktiva avtal 
definieras som avtal där redovisat år ligger inom tidsspannet 
för avtalsstart – avtalsslut. 

• Antalet godkända avtalsförändringar (stycken) Antalet unika 
avtalsförändringar som har blivit godkända.

• Antalet godkända avtalsvillkor (stycken) Antalet unika avtals-
villkor som har blivit godkända.

• Antalet avtal med avtalsslut (stycken) – Antalet avtal som har 
avslutats.

Prestations- och förvaltningsanalysen per strategi utgår från ovan 
nämnda prestationer och nyckeltal. I analysen redogörs för ev. 
förändringar över tid samt orsaken till dessa förändringar. Såväl 
kostnaderna som redovisad tid har beräknats på ett snarlikt sätt i 
jämförelse med tidigare års analyser. 

Noteras bör att data för år 2017 och 2016 (i tabeller under 
avsnittet Prestations- och förvaltningsanalys) inte alltid 
överensstämmer med den data som återfinns i årsredovisningen 
för dessa år. Detta beror på att Sida löpande kan göra 
korrigeringar i bakomliggande datastruktur och tillhörande data. 
Årligen uppdateras och korrigeras därmed data retrospektivt i 
tabellerna för att möjliggöra en mer rättvis jämförelse över tid.

Graf 6.1: Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2018, mnkr
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Graf 6.2: Sidas verksamhet, utbetalning per strategi 2018, mnkr
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områden, alternativt hitta nya finansieringsformer för dessa. En 
annan oroväckande trend är att så mycket som 30 procent av den 
totala globala humanitära finansieringen kanaliserades utanför 
de FN-koordinerade responsplanerna (Humanitarian Response 
Plans) under 2017. I november 2018 var motsvarande andel 34 
procent.9 Med undantag för stöd till rödakorsrörelsen (manda-
trelaterat) och ett fåtal andra insatser där rimliga förklaringar 
finns, finansierar Sida därför enbart verksamhet som ryms inom 
responsplanerna. Brott mot den internationella humanitära rätten 
fortsätter att drabba såväl de mest utsatta som de humanitära 
aktörer som är på plats för att rädda liv och lindra nöd. Det hand-
lar exempelvis om riktade attacker mot tätt befolkade bostads-
områden och/eller sjukvårdsinrättningar. Flera av Sidas partner 
har vidare drabbats av såväl kidnappningar som regelrätta 
avrättningar av sin personal. Utöver de personliga tragedierna 
och lidandet får dessa brott omedel bara konsekvenser för det 
fortsatta skyddet av civila genom begränsningar i tillträde till den 
drabbade befolkningen. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Sverige ligger stadigt på listan över de tio största humanitära 
givarna i världen. Andra stora givare är USA, EU, Kanada, Tyskland 
och Storbritannien, samt under 2018, Saudiarabien och Förenade 
Arabemiraten.10 Sida är den näst största givaren globalt sett till 
de humanitära landfonderna. Till FN:s humanitära samordnings-
organ, OCHA, är Sverige fortsatt näst största givare genom en 
kompletterande ansats från UD (kärnstöd) och Sida (landstöd). 
Sidas tematiska expertis inom det humanitära området efter-
frågas kontinuerligt av såväl UD som av andra humanitära givare. 
Under året har intresset tilltagit specifikt för Sidas behovsbase-
rade allokeringsmodell som har presenterats och/eller delats i 
ett flertal givargemensamma sammanhang under året. Modellen 
har även lovordats av FN:s Emergency Relief Coordinator, Mark 
Lowcock vid besök till Sida.

Innan slutet på mars hade 75 procent av det humanitära 
anslaget betalats ut vilket utgör en fortsatt höjning i jämförelse 
med 3,8 procent 2014, 22 procent 2015, 54 procent 2016 och 68 
procent 2017. I relation till planerade stöd under första kvartalet 

6.1 Humanitära insatser (ap. 1)

Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se Tabell 6.1.1)

• Sida bedömer att utvecklingen inom strategins fyra områden  
i huvudsak går i önskvärd riktning.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Relevansen kan 
bibehållas genom en stor flexibilitet och god anpassnings-
förmåga till den rådande humanitära kontexten. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan.
 

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Den humanitära strategins huvudfokus är att rädda liv och lindra 
nöd. För Sidas del möjliggör detta ett principbaserat men samti-
digt flexibelt förhållningssätt till förändringar i den globala huma-
nitära kontexten. Utgångspunkten är alltid de globala humanitära 
behoven, de humanitära principerna, samt internationell rätt. 
Sidas väletablerade allokeringsmodell5 är genom sitt fokus på 
principen om opartiskhet, fortsatt det centrala verktyget för 
behovsbaserat stöd till de mest utsatta. 

Sida bedömer att förutsättningarna för att genomföra strate-
gin finns på plats, men påverkas samtidigt av de fortsatt växande 
humanitära behoven; en negativ trend som förstärkts under 2018. 
Vid halvårsskiftet 2018 var målgruppen för stöd inom ramen för de 
FN-koordinerade responsplanerna 101 miljoner människor.6 Siffran 
har således stigit från 83 miljoner 2015, till 88 miljoner 2016 och 
93 miljoner 2017.7 Vid inledningen av 2018 var finansieringsbehovet 
22,5 miljarder US-dollar, vilket var den högsta nivån någonsin. Vid 
halvårsöversynen hade behovet stigit till 25,4 miljarder US-dollar, 
med en finansieringsgrad på endast 33 procent (38 procent 2017)8, 
vilket fortsatt sätter press på det globala humanitära biståndet. 
En huvudslutsats för Sida är att än mer prioritera huvudmanda-
tet att rädda liv och lindra nöd och därmed nedprioritera andra 

Tabell 6.1.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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UM i Mali14 och Burkina Faso15, som beslutade att komplettera 
med stöd om totalt 99 miljoner kronor 2018–2019, till FAO:s lång-
siktiga insatser för långsiktig livsmedelstrygghet genom återställ-
ning av inkomstmöjligheter för bönderna. Beredningarna utgick 
ifrån den gemensamma planen och den humanitära enheten 
deltog aktivt i UM:s arbete med de nya stöden. 

Prestations- och förvaltningsanalys
För tredje året i rad ökar utbetalat belopp inom strategin som en 
direkt följd av höjningar av det svenska humanitära anslaget, 
samt en effektivisering av interna arbetsprocesser Sida som 
möjliggör en utbetalningsgrad på 99,7 procent. Ett medvetet och 
fokuserat arbete har genomförts under året för att nå en mer 
ändamålsenlig bemanning i relation till det över åren kraftigt 
ökade anslaget. Detta har bland annat möjliggjort utökad och för-
bättrad uppföljning i svåra och därmed mer kostsamma konflikt-
områden, vilket samtidigt leder till ökade förvaltningskostnader. 

En strategisk ansats mot färre insatser med djupare analys 
och utökad fältuppföljning resulterar för tredje året i rad i fortsatt 
minskning av antalet giltiga avtal. Det minskade antalet godkända 
avtalsförändringar är bland annat ett resultat av att den humani-
tära reserven nyttjas mer strategiskt genom att större belopp för-
delas mellan ett mindre antal partners. Det bidrar både till större 
operationellt genomslag i fält och en effektivare användning av 
resurser. Minskningen i antalet avtal med avtalsslut är ett resultat 
av naturliga avtalscykler, medan ökningen i genomsnittligt avtals-
belopp följer av det ökade anslaget i kombination med färre avtal. 

var utbetalningsgraden 96 procent (89 procent 2017). Tidiga utbe-
talningar möjliggör snabb och ändamålsenlig respons, samt 
skapar förutsägbarhet för partner att planera sin verksamhet, 
säkra upphandlings- och logistikkedjor, samt att anställa och/
eller behålla den personal som behövs för att nå de mest utsatta.

Sidas arbetar sedan flera år tillbaka för stärkta synergier 
mellan det humanitära biståndet och långsiktiga utvecklings-
samarbeten. Målet är att minska det humanitära beroendet 
och att verka för långsiktiga lösningar för de mest utsatta. I 
Bangladesh (Rohingya-krisen), satsade Sida under hösten 2017 
och våren 2018 på gemensamma fältresor med deltagande 
olika delar av myndigheten. Detta gav bättre förutsättningar för 
synergier mellan strategierna och underlättade arbetet med att 
skapa en gemensam referensram kring situationen i Cox’s Bazar. 
Samarbetet mynnade ut i en tillfällig projektgrupp som tog fram 
alternativa insatsområden med koppling till både humanitärt 
bistånd och utvecklingssamarbete. Slutresultat blev två nya insat-
ser (en inom vatten och sanitet och en inom avfallshantering) 
samt påbörjad beredning om rehabilitering av ekosystem inom 
ramen för Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till 
Bangladesh 2014–2020.11 För Sudan identifierades tydliga möjlig-
heter till synergier mellan den humanitära strategin och Strategi 
för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 2018–2022. Vidare 
togs en gemensam ansats fram för ett holistiskt stöd till FN:s 
livsmedelsprogram (WFP). Genom den humanitära strategin 
stöds WFP:s humanitära verksamhet och genom Sudanstrategin 
ges riktat stöd till den del av verksamheten som syftar till att 
stärka motståndskraften hos sudanesiska hushåll.12 Den gemen-
samma analysen och samarbetet mynnar ut i ett samlat stöd som 
trots att det genomförs inom olika strategier bidrar till en helhet 
som är större en delarna. 

Sahel-regionen drabbades 2018 av oregelbundna regn och 
åtföljande torka. WFP, Unicef och FAO presenterade en gemen-
sam analys och plan för att bemöta krisen. Det uppskattades att 
6,8 miljoner människor var i behov av akut livsmedelshjälp och att 
2,5 miljoner behövde hjälp för att behålla boskapen. Sidas huma-
nitära enhet reagerade snabbt med bidrag om 45 miljoner kronor 
till FAO:s insatser för omedelbar respons13. Samtidigt kontaktades 

Tabell 6.1.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

4 141 3 730 3 589

Förvaltningskostnad (mnkr) 29 28 26

Förvaltningskrona 142 133 138

Antalet giltiga avtal 59 65 73

Antalet avtal med avtalsstart 18 16 6

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

46 47 47

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 271 233 190

Antalet godkända avtalsförändringar 60 89 105

Antalet godkända avtalsvillkor 136 126 129

Antalet avtal med avtalsslut 13 23 20

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklings
samarbete (Sida) 2017–2020.
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Tabell 6.1.3:  Utfall för strategin redovisat per region och land, 
mnkr

land 2018 2017 2016

Korea, Nord 41 20 31

Laos 1 — —

Lesotho — — < 1

Libanon 77 67 49

Liberia 3 — 14

Libyen 42 29 34

Madagaskar — 14 3

Malawi — 5 19

Mali 71 78 64

Mauretanien 35 — —

Moçambique — — 2

Mongoliet — 1 2

Myanmar (Burma) 58 68 68

Nepal — 4 —

Niger 52 50 68

Nigeria 203 245 203

Pakistan 36 60 89

Palestina 184 94 121

Papua Nya Guinea 6 — —

Peru — 6 —

Regionalt Afrika — 2 2

Regionalt Afrikas horn 7 5 —

Regionalt Asien 4 4 11

Regionalt Central & Östeuropa 5 5 —

Regionalt Centralafrika 1 5 —

Regionalt Centralamerika 12 12 —

Regionalt Centralasien — 5 5

Regionalt Karibien — 10 —

Regionalt Kaukasus, Centralasien och 
Moldavien

5 — —

Regionalt Latinamerika 1 — 7

Regionalt Mellanöstern 6 9 37

Tabell 6.1.3:  Utfall för strategin redovisat per region och land, 
mnkr

land 2018 2017 2016

Afghanistan 169 142 187

Albanien — — < 1

Algeriet 10 11 14

Angola — — 2

Azerbajdzjan 5 10 5

Bangladesh 121 188 37

Bolivia — — 2

Burkina Faso 15 — 10

Burundi 51 34 17

Centralafrikanska republiken 194 104 131

Colombia 35 26 35

Djibouti 12 8 12

Ecuador — — 15

Egypten — — 5

Elfenbenskusten — — 1

Eritrea 2 — —

Etiopien 207 201 133

Fiji — 3 7

Filippinerna 25 33 22

Globalt 260 171 205

Guatemala 4 — —

Guinea — — > 1 

Haiti 9 4 66

Indien — 1 > 1 

Indonesien 15 — 2

Irak 156 188 210

Iran 14 2 8

Jemen 344 315 220

Jordanien 46 51 34

Kamerun 69 39 38

Kenya 45 20 28

Kongo, demokratiska republiken 322 287 204

Tabell 6.1.3:  Utfall för strategin redovisat per region och land, 
mnkr

land 2018 2017 2016

Regionalt Nordafrika 5 5 5

Regionalt Oceanien 1 1 —

Regionalt Sydamerika 5 5 —

Regionalt Sydasien 5 5 14

Regionalt Sydostasien 9 11 8

Regionalt Söder om Sahara 4 — —

Regionalt Södra Afrika 2 7 —

Regionalt Västra Afrika 10 11 3

Regionalt Östra Afrika 4 4 30

Rwanda — 6 5

Senegal 2 — —

Serbien — — < 1

Sierra Leone — 3 > 1 

Somalia 213 231 189

Sri Lanka 5 2 2

Sudan 144 126 133

Swaziland — — 6

Sydsudan 194 188 181

Syrien 314 275 287

Tanzania 5 15 11

Tchad 79 47 60

Thailand — 10 10

Turkiet 35 17 58

Uganda 56 80 35

Ukraina 44 35 50

Venezuela 25 — —

Zambia — 5 —

Zimbabwe — 9 24

Östtimor — — 1
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där engagemanget och intresset för utveckling i fattiga länder 
ökar mest, samtidigt som endast en av tre anser sig ha en god 
bild av hur Sverige arbetar med bistånd.16 

Eftersom media har stort genomslag är journalister en viktig 
målgrupp och Sida har kraftigt ökat antalet journaliststipendier 
via Hiertanämnden, samt förstärkt de interna resurserna för 
pressarbete. Antalet inslag om globala utvecklingsfrågor var 
11 900 under 2018, vilket är ungefär samma som år 2017. 17 

Genom att utlysa medel till kommunikationsaktiviteter som 
ökar kunskapen och engagemanget för Globala målen för håll-
bar utveckling nås delvis nya målgrupper, samtidigt som nya 
aktörer ges möjlighet att bidra till kommunikationsarbetet. Under 
året beviljades 40 sådana ansökningar av 202. Kännedomen om 
Globala målen har enligt Sifos telefonmätning ökat till fem av tio, 
medan den i Sifos webbmätning ligger kvar på fyra av tio.18 

För att stimulera till ökad granskning av biståndet har aktörer 
som till exempel tankesmedjor getts möjlighet att söka särskilda 
medel för detta.

Stödet till civilsamhällesorganisationer (CSO) utgör den 
största delen av strategigenomförandet. Under 2018 fick samtliga 
15 ramorganisationer19 stöd från Sida. Några av dessa har för-
medlat vidare medel till sammanlagt 87 mindre organisationer. 

Majoriteten av insatserna från organisationerna avser ökat 
engagemang, ökad kunskap samt påverkans- och opinionsarbete, 
medan en minoritet omfattar granskning av biståndet och samar-
bete med andra aktörer20. Insatserna riktar sig i de flesta fall till 
målgrupper över hela Sverige.

Istället för att ha den breda allmänheten som målgrupp är det 
en trend det senaste året att avgränsa för att få större träffsäker-
het. Vanligaste målgrupperna är unga och politiker/beslutsfattare. 
Även media och influencers har fått ökat fokus, samtidigt som 
unga män finns med som en ny grupp. En utmaning som Sida ser 
är att även inkludera diaspora och nyanlända.

För att nå ut är sociala medier och andra digitala kanaler van-
ligast. Många organisationer väljer dock att komplettera digitala 
kanaler med kanaler som lämpar sig bättre för fördjupning, till 
exempel fysiska möten, seminarier eller konferenser. 

6.2 Informations och kommunikationsverksamhet  
(ap. 2)

Strategi för informations- och kommunikations-
verksamhet, inklusive genom organisationer i det civila 
samhället, 2016-2022

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.2.1)

• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått  
i önskvärd riktning. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Syftet med denna strategi är att ge den svenska allmänheten god 
kunskap om svenskt bistånd samt att främja en öppen debatt, 
folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande i 
Sverige för en rättvis och hållbar global utveckling. Ökad pola-
risering, demokratisering av kommunikationskanaler och ökad 
digitalisering påverkar hur vi kommunicerar. Sida testar konti-
nuerligt nya metoder, budskap och kanaler, med ökat fokus på 
digital kommunikation. Den multidimensionella synen på fattig-
dom genomsyrar kommunikationen, liksom den gör i Sidas övriga 
verksamhet.

Under 2018 har Sida fortsatt att samarbeta med flera kom-
muner inom projektet Globala Kommunen, där kommunikations-
aktiviteter genomförs lokalt runt om i landet. Även Sida Alumni, 
ungdomsturnén We_Change, seminarieserien Development Talks 
och Utvecklingsforum är exempel på aktiviteter som fortgått. 
Genom Den globala skolans aktiviteter erbjuds lärare, skolledare 
och övriga pedagoger fortbildning i globala utvecklingsfrågor. 

Sida vänder sig till samtliga prioriterade målgrupper i Sverige 
i enlighet med strategin, det vill säga intresserad allmänhet, 
beslutsfattare, ungdomar och journalister, men under året har vi 
haft ett särskilt fokus på de två sistnämnda. Unga är den grupp 

Tabell 6.2.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Enligt en mätning från EU-kommissionen22 råder en fortsatt 
positiv inställning bland européer till att utvecklingssamarbete 
är viktigt och att biståndet åtminstone ska ligga kvar på samma 
nivå som nu. Nästan alla svenskar, 96 procent, i Eurobarometern 
anser att det är viktigt med stöd till andra länder. Dock är det 
färre svenskar än tidigare som svarar att bistånd är ett effektivt 
sätt att bekämpa fattigdom, 67 procent 2018 jämfört med 75 
procent vid den föregående mätningen 2016. Svenskarna är de 
som i högst utsträckning av alla inom EU är engagerade i att 
själva bidra. 

Prestations- och förvaltningsanalys
Under 2018 utökades bemyndiganderamen för strategin, med den 
positiva effekten att förlängningar kunnat genomföras för ett fler-
tal avtal, samt att den genomsnittliga avtalslängden och beloppet 
kunnat öka avsevärt. Under 2018 slöts jämförelsevis få nya avtal, 
eftersom insatsportföljen till största del består av avtal som slöts 
under 2016 respektive 2017.  

Förvaltningskronan har över tid kommit att förstärkas för stra-
tegin som i grunden är resurskrävande. Förvaltningskostnaden 
har under motsvarande period sjunkit, framförallt tack vare effek-
tivare hantering av avtalen som kunnat förlängas istället för att 
beredas på nytt. Detta återspeglas också i det minskade antalet 
avtal med avtalsslut under året, samt ökat antal godkända avtals-
villkor. 

Tematiken och innehållet i kommunikationsarbetet speglar 
prioriterade ämnesområden inom utvecklingssamarbetet som 
till exempel de fattigas perspektiv, jämställdhet och demokrati. 
Organisationerna arbetar hellre fokuserat inom något område än 
att arbeta brett. Genus och humanitärt bistånd är områden som 
fått ett ökat fokus. 

Ett fåtal organisationer arbetar uttryckligen med att öka kun-
skapen om Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. 
Det är dock flera som hänvisar till Agenda 2030 och de 17 målen, 
men de håller fast vid sin tidigare tematik. En utmaning är att 
länka kommunikationen bättre till Agenda 2030. Miljö och klimat 
är ett annat prioriterat område för svenskt utvecklingssamarbete 
som inte är så framträdande i organisationernas kommunikation.

I strategigenomförandet nyttjas de synergier som finns med 
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila sam-
hället 2016–2022 och Strategi för kapacitetsutveckling, partner-
skap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling, 
2018–2022. Till exempel är civilsamhällesorganisationerna en 
målgrupp som deltar på Sidas kurser om exempelvis resultat-
styrning och kommunikation, vilket bidrar till att stärka deras 
kapacitet för att genomföra och följa upp informations- och kom-
munikationsinsatser. 

Under strategigenomförandet för Sida även en regelbun-
den dialog med organisationerna och får återkoppling om 
organisationernas behov av kapacitetsutveckling, vilket bidrar till 
att Sida bättre kan utveckla ett relevant kursutbud.

Den årliga opinionsmätningen via Kantar Sifo21 visar att stödet 
för biståndet är stabilt och har legat på ungefär samma nivå det 
senaste decenniet. Dock märks en viss försvagning jämfört med 
2017, då 69 procent sade sig vilja behålla eller öka biståndet till 
andra länder. Motsvarande siffra 2018 är 65 procent. 

Nästan hälften tycker att de har en god eller ganska god kun-
skap om det svenska utvecklingssamarbetet och trenden är att 
allt fler tycker så. En majoritet, 59 procent, vet eller tror att lev-
nadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under 
de senast trettio åren. Även om den upplevda kunskapen är hög 
så vill mer än hälften veta mer om svenskt bistånd. 

Tabell 6.2.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

149 140 106

Förvaltningskostnad (mnkr) 11 12 13

Förvaltningskrona 13 12 8

Antalet giltiga avtal 70 77 83

Antalet avtal med avtalsstart 19 27 33

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

34 31 29

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 12 6 4

Antalet godkända avtalsförändringar 51 53 82

Antalet godkända avtalsvillkor 88 63 73

Antalet avtal med avtalsslut 22 25 33

Prestationer och nyckeltal: Strategi för informations och 
kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer 
i det civila samhället, 2016–2022.

Tabell 6.2.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Globalt 149 140 106
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CSO-strategin utgår från en multidimensionell fattigdoms-
analys28. Inom ramen för denna bidrar civilsamhället till olika 
dimensioner av fattigdomsminskning, inklusive stärkta mänskliga 
rättigheter, ökad jämställdhet, minskad konflikt och hållbar 
utveckling. Inom mänskliga rättigheter har flera framgångar 
kunnat skönjas under 2018, exempelvis har Union to Unions29 
fackliga stöd i Turkiet lett till tecknande av kollektivavtal med 
mediekoncerner och därmed stärkt journalisters rättigheter; 
Diakonias samarbete i Mali30 har bidragit till antagandet av ny lag 
som skyddar människorättsförsvarare; och Svenska kyrkans 
 partnerorganisationer31 har bidragit till FN:s Universal Periodic 
Review om mänskliga rättigheter i Myanmar och Sydsudan. Vidare 
har RFSU, genom bidrag från Sida, stärkt arbetet kring HBTQ-
frågor samt SRHR i Afrika och Latinamerika.32 Inom stödet för 
ökad jämställdhet har Diakonias program bidragit till ökat kvinn-
ligt deltagande i beslutsprocesser i Zimbabwe33. Dessutom har 
Svenska kyrkans partner bidragit till fredsprocessen i Colombia, 
samt stärkande av den humanitära rätten i Palestina.34 Sida har 
också stöttat insatser som kopplar till hållbar utveckling, däribland 
Världsnaturfondens (WWF) program i DRK35 samt Union to Unions 
utbildningar för journalister (kring miljö och klimatförändringar) i 
Moçambique, DRK och Sierra Leone.36

För att stärka Sidas prioriterade tvärfrågor genomförs 
regelbundet granskningar (sk. ”spot checks”) av hur de integre-
ras i ramorganisationernas insatser. Under 2018 granskades 
miljö- och klimatperspektivet hos Rädda Barnen, Individuell 
Människohjälp och Plan Sverige37. Granskningarna har följts av 
åtgärdsplaner för stärkt integreringen av perspektiven.

Ökande begränsningar för civilsamhället har medfört krav på 
flexibilitet och alternativa arbetssätt. Trots tilltagande hinder för 
CSO:s att verka har 2018 även karaktäriserats av en ökad mobi-
lisering inom civilsamhället.38 Sidas ram-stöd går via 15 svenska 
CSO:er39 till omkring 1700 lokala CSO:er vilka genomför insatser 
i cirka 100 OECD/DAC-klassificerade utvecklingsländer.40 Genom 
samma strategi stödjer Sida också sex internationella CSO:er41 
som verkar för ett mer gynnsamt samhällsklimat för civilsamhäl-
let. Sidas årliga dialogmöte med civilsamhällets aktörer hade i år 
temat Creating synergies in protection and expansion of civic space 

6.3 Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället (ap. 5)

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

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.3.1)

• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte gått i önsk-
värd riktning. Bedömningen görs gentemot att 2018 präglats av 
ett fortsatt krympande demokratiskt utrymme världen över, med 
ett drastiskt förminskat utrymme för civilsamhället som följd. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är i huvudsak relevant. 
Relevansen kan dock höjas ytterligare vad gäller målområdet 
kring det krympande demokratiska utrymmet, inom vilket Sida 
planerar för några nya insatser.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan.

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
2018 har präglats av ett fortsatt krympande demokratiskt 
utrymme världen över.23 Av världens länder är idag 25 procent 
”icke fria” och 30 procent ”delvis fria”.24 Inskränkningarna gäller 
särskilt yttrandefriheten, medias oberoende, minoriteters rättig-
heter, föreningsfriheten samt civilsamhällsorganisationers rätt att 
ta emot finansiering. Som en följd av detta har utrymmet för civil-
samhället drastiskt minskat.25 Över 144 föreslagna eller antagna 
lagar har inneburit begränsningar för civilsamhället i 72 länder.26 
Denna trend hindrar utveckling i flera dimensioner. Risken för 
kränkningar av mänskliga rättigheter ökar; demokratiska princi-
per och institutioner undermineras; och risken för ohållbart bruk 
av naturresurser, konflikter och kortsiktiga ekonomiska lösningar 
tilltar.27 Via denna strategi för stöd genom svenska organisationer 
i det civila samhället motverkar Sida denna trend genom stöd till 
civilsamhällesorganisationer världen över. Sidas mål är att stärka 
kapaciteten hos civilsamhällesaktörer, bidra till fattigdomsminsk-
ning samt främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhäl-
lesorganisationer i utvecklingsländer.

Tabell 6.3.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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endast en ingång till Sida då endast avtalstillägg behövdes (istäl-
let för nytt avtal). Syftet var också att gå till en ökad samverkan 
med det bilaterala stödet. 

Strategigenomförandet kommer att påverkas av hur miljön för 
civilsamhället utvecklas framöver. För att stärka bidraget till mål-
området främjande av ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhäl-
lesorganisationer i utvecklingsländer kan Sida behöva utöka kretsen 
av internationella CSO:er. Under 2018 genomförde därför Sida en 
kartläggning kring hur målområdet skulle kunde stärkas ytter-
ligare. Sida strävar också efter en ökad samordning med andra 
givare för ett mer bistånds- och utvecklingseffektivt stöd. Genom 
sitt långsiktiga och samtidigt anpassningsbara och flexibla stöd till 
civilsamhället har Sida en unik roll att förvalta. I kontrast till flerta-
let andra givare som ger mer kortsiktigt och detaljstyrt CSO-stöd 
verkar Sida för ett mer utvecklingseffektivt, dvs ett mer långsiktigt 
och flexibelt, stöd baserat på starkt lokalt ägarskap. Mot bakgrund 
av det krympande demokratiska utrymmet i välden, kommer Sida 
fortsatt verka för ett mer utvecklingseffektivt CSO-stöd.  

Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin ligger på ungefär samma nivå 
som tidigare år och utbetalningsnivån för strategin i förhållande till 
tilldelat anslag ligger fortsatt över 99 procent. Sida har verkat för 
att strategiportföljen ska rymma längre och större avtal, dels för att 
skapa förutsägbarhet för partner, dels för att effektivisera arbetet 
inom Sida. I takt med att avtalen har blivit längre har också det 
genomsnittliga avtalsbeloppet har ökat. Noterbart är att strategin 
samtidigt rymmer en relativt stor andel avtal där partner får stöd 
från Sida för att kunna finansiera egen insatsen i EU-finansierade 
projekt. Dessa insatser har oftast en kortare avtalslängd och utgör 
mindre avtalsbelopp men de har en katalytisk effekt i den mån att 
de bidrar till att svenska organisationer i större utsträckning kan 
motta EU-finansiering för sitt utvecklingssamarbete.

Förvaltningskronan ligger fortsatt högt jämfört med andra 
anslag trots en marginell minskning jämfört med tidigare år. Den 
höga förvaltningskronan beror på att insatserna relativt sett är 
stora, genom de fleråriga ramavtalen med svenska civilsamhäl-
lesorganisationer, vilket gör att stödet under anslaget är mycket 
kostnadseffektivt för Sida.  

och syftade till att skapa en plattform för utbyte av erfarenheter 
samt ökad biståndseffektivitet. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året. Ett samarbete 
har dock inletts med svenska CSO:er kring att utveckla en inno-
vativ garantiinsats. Under 2018 har We Effect och Svenska kyrkan 
lämnat in en gemensam ansökan för ett stöd till småföretag där 
kapacitetsutveckling ska kombineras med garantier för att möj-
liggöra för finansinstitutet Oikocredit att ge ut krediter. Sida ser 
potential för CSO:er att genom garantiinstrumentet uppnå syner-
gier mellan olika målområden samt att diversifiera sin finansie-
ring. Sida främjar även en diversifiering av ramorganisationernas 
finansiering genom att bidra till den egeninsats som krävs för 
CSO-stöd via EU-kommissionen.42

För att effektivt bidra till ett pluralistiskt och kraftfullt civilsam-
hälle krävs ett mer bistånds- och utvecklingseffektivt stöd.43 Det 
omfattar långsiktighet, ökad flexibilitet, mer kärnstöd, stöd till en 
större mångfald av organisationer, samt fler partnerskap mellan 
offentliga institutioner och CSO:er. För att öka utvecklingseffekti-
viteten uppmuntrar Sida ramorganisationerna att ge kärnstöd till 
sina partners. Kärnstöd möjliggör för CSO:er att stärka sina egna 
system, öka sitt ägarskap och anpassa till en snabbt föränderlig 
kontext. Under 2017 tog Sida fram vägledande principer för ett mer 
effektivt CSO-stöd. Metodstödet har under 2018 förankrats inom 
Sida, hos flera utlandsmyndigheter, bland samarbetspartners, samt 
genom Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling 
Environment44 och en sekunderad Sida-expert på OECD/DAC. 

I genomförandet av CSO-strategin eftersträvas synergier 
med framförallt Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020 
och bilaterala strategier. Ingångspunkten är ofta partner som får 
medel genom flera anslag. Exempelvis delas information mellan 
enheter på Sida och utlandsmyndigheter vid beredningar och 
uppföljningsresor. Flera CSO-partner verkar i gränslandet mellan 
humanitärt och långsiktigt utvecklingssamarbete. Ett 60-tal 
fokalpunkter finns inom Sida för de CSO:er som man har strate-
giskt samarbete med. Fokalpunkterna underlättar för samverkan 
mellan strategier. En pilot45 startade 2018 för att förenkla stöd 
till gemensamma partners. Förenklingen bestod i att ge partner 

Tabell 6.3.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

1 825 1 811 1 721

Förvaltningskostnad (mnkr) 10 9 8

Förvaltningskrona 185 194 219

Antalet giltiga avtal 99 100 94

Antalet avtal med avtalsstart 24 33 27

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

45 45 43

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 117 90 93

Antalet godkända avtalsförändringar 39 24 109

Antalet godkända avtalsvillkor 255 210 216

Antalet avtal med avtalsslut 15 23 27

Prestationer och nyckeltal: Strategi för stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället 2016–2022.
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Tabell 6.3.3:  Utfall för strategin redovisat per region och land, 
mnkr

land 2018 2017 2016

Kenya 39 32 32

Kina 7 4 5

Kirgizistan < 1 < 1 < 1

Kongo, demokratiska republiken 13 12 17

Korea, Nord — < 1 —

Kosovo 10 8 4

Kuba < 1 < 1 —

Lesotho 2 1 1

Libanon 10 10 21

Liberia 2 5 6

Madagaskar 6 7 4

Makedonien 2 1 1

Malawi 22 19 13

Malaysia 5 5 4

Mali 4 4 6

Mexiko < 1 — —

Moçambique 18 10 10

Moldavien 5 8 8

Myanmar (Burma) 23 17 21

Namibia 9 8 9

Nepal 4 8 7

Nicaragua 14 15 18

Niger 1 3 2

Nigeria 6 5 5

Pakistan 12 12 11

Palestina 35 49 47

Paraguay 11 11 14

Peru 10 9 18

Regionalt Afrika — — 1

Regionalt Asien 5 5 < 1

Regionalt Bortre Asien 4 13 —

Regionalt Central & Östeuropa 3 < 1 1

Regionalt Centralafrika — 4 4

Regionalt Centralamerika 34 22 28

Regionalt Centralasien — — 4

Regionalt Europa 4 2 3

Regionalt Kaukasus 4 4 6

Regionalt Kaukasus, Centralasien och 
Moldavien

< 1 — —

Tabell 6.3.3:  Utfall för strategin redovisat per region och land, 
mnkr

land 2018 2017 2016

Afghanistan 3 4 < 1

Albanien 3 3 3

Algeriet — — 1

Angola 8 9 10

Armenien 2 2 2

Azerbajdzjan 1 — —

Bangladesh 23 45 33

Benin 6 6 7

Bolivia 20 22 24

Botswana — 1 1

BosnienHercegovina 6 9 9

Brasilien 8 8 7

Burkina Faso 10 7 8

Burundi — 2 2

Chile — — 1

Colombia 21 20 18

Ecuador < 1 < 1 1

Egypten 20 12 17

El Salvador 12 9 10

Elfenbenskusten 9 8 7

Etiopien 32 26 32

Filippinerna 26 27 24

Gambia 4 4 4

Georgien 4 3 2

Ghana 3 3 3

Globalt 713 719 605

Guatemala 15 18 19

Guinea > 1 — 1

Haiti 4 2 2

Honduras 17 16 17

Indien 22 24 21

Indonesien 10 11 10

Irak — 2 2

Iran 1 2 1

Jemen 5 5 5

Jordanien 2 4 5

Kambodja 12 11 17

Kamerun 7 7 7

Tabell 6.3.3:  Utfall för strategin redovisat per region och land, 
mnkr

land 2018 2017 2016

Regionalt Latinamerika 1 2 —

Regionalt Mellanöstern 27 24 22

Regionalt Nordafrika 2 1 1

Regionalt Sydamerika 45 39 36

Regionalt Sydasien 10 15 11

Regionalt Sydostasien 27 6 25

Regionalt Södra Afrika 9 17 21

Regionalt Viktoriasjön 19 24 16

Regionalt Västra Afrika 12 13 14

Regionalt Västra Balkan 4 3 5

Regionalt Östra Afrika 60 61 47

Rwanda 13 8 9

Senegal 1 13 4

Serbien 2 2 2

Sierra Leone — — < 1

Somalia 13 13 15

Sri Lanka 12 14 17

Sudan 9 8 6

Swaziland 1 2 2

Sydafrika 26 34 34

Sydsudan 2 4 5

Syrien 4 — 4

Tadzjikistan 1 1 1

Tanzania 23 23 26

Tchad < 1 — —

Thailand 13 9 13

Togo 11 9 13

Tunisien 2 1 —

Turkiet 1 1 1

Uganda 35 30 39

Ukraina 3 5 8

Uruguay — — < 1

Vietnam 8 6 5

Vitryssland 1 < 1 1

Zambia 27 19 19

Zimbabwe 40 35 35

Östtimor 2 1 1



ReSUlTATRedOVISnIng peR STRATegI Sidas årsredovisning 2018   |   127

Bangladesh
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen delvis har gått 

i delvis önskvärd riktning. Bangladesh har en positiv ekonomisk 
utveckling och förbättringar kan skönjas inom sektorer såsom 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden samt stärkt motstånds-
kraft mot klimatförändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer. 
Utvecklingen är emellertid negativ när det gäller en demokratisk 
samhällsutveckling, våld mot kvinnor och mödrahälsa. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Insatserna i 
portföljen är utformade för att kunna möta såväl risker som 
utmaningar liksom globala trender så som klimatförändringar, 
våldsam extremism och ökande antal flyktingar och migranter.

• Sida bedömer att insatsportföljen genomförts enligt plan. 

Kambodja
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

i önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot den politiska 
utvecklingen i landet under 2018 som under våren inneburit 
fortsatt minskat utrymme för civilsamhället och minskad 
 yttrandefrihet. Under sommaren 2018 genomfördes val till 
parlamentet. Cambodia Peoples Party vann en överlägsen 
seger, efter att det största oppositionspartiet hade upplösts året 
innan. Under hösten har vissa steg tagits för att återskapa ett 
utrymme för civilsamhället och yttrandefriheten. EU har tagit 
initiativ till en förstudie kring omvärdering av handelsvillkoren 
under Everything but Arms avtalet. Detta kan ha påverkat den 
öppning som skett under hösten.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Anpassningar 
i portföljen har gjorts löpande (under såväl hösten 2017 som 
under 2018) som en reaktion på bakslagen i den demokratiska 
utvecklingen. Anpassningarna har i första hand handlat om ett 
ökat stöd till demokrati och mänskliga rättigheter samt stopp 
för stödet till decentraliseringsreformen samt nya insatser som 
innebär finansiella resurser till staten.

6.4 Asien (ap. 6)

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.4.1)

Regional Asien
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Bedömningen görs mot att utveck-
lingen inom både miljö och mänskliga rättigheter går åt fel håll 
i Asien och Oceanien.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant och är väl anpassad 
för att bidra till strategimålen. Sida har under 2018 lagt särskilt 
fokus på att vidareutveckla integrerade arbetssätt mellan miljö, 
klimat, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. Bedömningen görs gentemot vissa förseningar i bered-
ningar, orsakat av en ibland för optimistisk planering samt 
kapacitetsbrist hos vissa partnerorganisationer. 

Afghanistan
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte gått i 

önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot en ökande 
konflikt, en stor ökning av andelen afghanska kvinnor och män 
som lever i fattigdom, samt en ekonomisk tillväxt som knappt 
håller takten med befolkningsökningen. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant och är väl anpas-
sad för att bidra till strategimålen. En balans har nu uppnåtts 
mellan de olika stödområdena där de ekonomiska stödområ-
dena samt utbildning fått ökade resurser under året.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. Bedömningen görs gentemot förseningar i projektgenom-
förande och beredningar, orsakade av en komplicerad kontext 
och en ibland överoptimistisk planering samt kapacitetsbrister 
hos partnerorganisationer. Sida uppnår dock fullt anslagsut-
nyttjande under 2018. 

Tabell 6.4.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Regional Asien

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Afghanistan

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Bangladesh

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

kambodja

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Myanmar

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 
Det krympande utrymmet för civilsamhället har inneburit att 
verksamheten har anpassats under 2018 för att möta de nya 
utmaningarna. Strategier har ändrats och verksamheten fort-
sätter att genomföras, om än i delvis nya former. Samarbetet 
inom andra områden såsom utbildning samt miljö och klimat 
fortgår med goda resultat. En insats har inte genomförts enligt 
plan vilket är ett stöd till miljö som kanaliseras till enskilda 
organisationer via Forum Syd. Orsaken är interna problem inom 
organisationen.46

Myanmar
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen ej har gått 

i önskvärd riktning. Bedömningen görs utifrån den politiska 
utvecklingen i landet med minskat utrymme för civilsamhället, 
minskad yttrandefrihet, ökade spänningar i Rakhinestaten och 
fortsatta stridigheter i Kachin och norra Shan vilket påverkar 
samtliga mål i stategin.

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. Flera av 
de pågående insatserna är fortsatt relevanta i förhållande till 
den nya strategin, men det finns utrymme för att vidareutveckla 
insatsportföljen i linje med den nya strategin. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. Den delvis negativa utvecklingen i landet påverkar även 
partner arbete och Sida bedömer att möjligheten för civilsam-
hället och oberoende media att utföra sin demokratiska och 
granskande funktion har försämrats.
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sociala och ekonomiska kommission för Asien och Oceanien. 
Temat för året var resiliens och deltagande och bidrog till att lyfta 
vikten av deltagande i alla för människor som lever i fattigdom 
viktiga frågor på det efterföljande högnivåmötet.

Sveriges stöd till Pacfic Community (SPC) och deras Regional 
Rights Resources Team (RRRT) har visat lovande resultat redan 
under första året. Sida noterar att det svenska stödet bidragit till 
ett ökat intresse bland andra givare att stödja rättighetsarbetet 
och markant ökat intresset för Human Rights Based Approach 
(HRBA), inom SPC47. Vidare har RRRT genom sitt arbete bidragit 
till att ett flertal miljö- och klimatprogram påbörjat lärande kring 
HRBA och jämställdhet och planen är att integrera detta i nya 
program. RRRT har också bidragit med expertis om HRBA till 
EU/Sveriges marina program (PEUMP) i Oceanien. Det svenska 
stödet till RRRT har bidragit till ökad tillgång till rättvisa för kvin-
nor som överlevt könsbaserat våld, etablerandet av nya nationella 
institutioner för mänskliga rättigheter, och stärkt civilsamhällets 
kapacitet att följa upp och bedriva påverkansarbete för mänskliga 
rättigheter.48 

Inom strategin finns det i dagsläget två beslutade garantier, 
vilka är utställda till den Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) Den 
ena av dessa utgör ett vindkraftsprojekt i Pakistan49. Den andra 
garantin50 frigör låneutrymme för ADB i genomförandet av ban-
kens reformagenda. På sikt ämnar den påverka banken att i 
ökande grad tillämpa ett inkluderande arbetssätt. (Se tabell 4.11.1 
för antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garanti-
verksamheten per strategi).

Utöver garantiinstrumentet finns det under strategin flera pro-
jekt som samarbetar med näringslivet, både lokalt och interna-
tionellt, under former av partnerskap, tjänsteköp och egenbidrag. 
Ett framgångsrikt exempel är GRAISEA51 inom vilket antalet part-
nerskap nästintill tredubblats under den andra fasen (21 totalt: 13 
bidrar både finansiellt och med egenbidrag och åtta med egenbi-
drag och teknisk expertis). 

Annan typ av resursmobilisering och samverkan med företag 
(i enlighet med det globala målet nr 17) sker genom dialog samt 
genom att skapa förutsättningar för möten mellan svenska före-
tag och partners. Exempelvis har UM i Bangkok inlett ett samar-

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete  
i Asien och Oceanien 2016–2021

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Asien och Oceanien präglas av stora fattigdomsrelaterade utma-
ningar orsakade inte minst av miljöförstöring, klimatförändringar, 
bristande respekt för de demokratiska principerna och de mänsk-
liga rättigheterna samt avsaknad av jämställdhet. 

Resurseffektiviteten minskar och föroreningarna ökar i Asien 
och Oceanien. 2018 års kraftiga oväder och översvämningar, 
som särskilt drabbat människor i fattigdom, anses kopplade till 
klimatförändringarna. Föroreningar, hälsoproblem, konflikter 
kring landrättigheter och tvångsförflyttningar följer av ohållbara 
investeringar och produktionsmetoder. Situationen för mänskliga 
rättigheter och demokrati i regionen fortsätter att försämras med 
vissa undantag (Malaysia). Auktoritära regimer har stärkt greppet 
i regionen. Det civila samhällets begränsade utrymme har krympt 
ytterligare i många länder och yttrande-, förenings- och medie-
frihet inskränks allt mer. Miljö- och MR-försvarare hotas i allt 
större utsträckning. De ekonomiska intressena och den utbredda 
straffriheten bidrar till utsatthet för individer och organisationer 
som ställer krav på exempelvis miljökonsekvensbedömningar 
eller publicerar dokumentation kring MR-övergrepp. Relevansen 
för det regionala svenska utvecklingssamarbetet har ökat då den 
regionala nivån ger ett utrymme och en plattform som inte är lika 
politiskt känslig som den nationella. 

Utvecklingen i regionen tydliggör sambanden mellan miljö, 
klimat, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Sidas 
insatser, inom ramen för strategin, ska stödja utveckling inom 
dessa områden på ett sätt som är ömsesidigt förstärkande och 
bidrar till fattigdomsminskning. För detta krävs ett integrerat 
arbetssätt. Sverige för dialog och verkar för kapacitetsutveckling 
med partnerorganisationer för att stärka det integrerade arbets-
sättet. 

En viktig plattform för det svenska utvecklingssamarbetet i 
regionen är Sidas årliga regionala workshop för Sveriges sam-
arbetspartners, vilken 2018 genomfördes i samarbete med FN:s 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin har ökat kraftigt över tid 
och har fortsatt att öka sedan den nya strategin infördes 2016. 
Portföljen är relativt arbetsintensiv till följd av den regionala 
ansatsen och samarbetet med enskilda och internationella 
organisationer, men även till följd av uppföljningsansvaret för en 
omfattande garanti till Asiatiska Utvecklingsbanken (AU), vilket 
inte redovisas under utbetalt belopp. Under 2018 minskade 
antalet avtal med avtalsstart under året något då det finansiella 
utrymmet är begränsat vad gäller nya insatser. Efter en period av 
kraftigt ökat antal nya insatser, med högre avtalsbelopp har Sida 
närmat sig gränsen för den totala strategivolymen.

Förvaltningskostnaden för strategin har ökat över tid, vilket 
kan förklaras av stärkt bemanning på utlandsmyndigheten, att 
Sida har tecknat avtal med delvis nya och mer arbetsintensiva 
partner samt lagt större resurser och revisioner på att hantera 
oegentligheter i insatser. Förvaltningskronan har trots ökade för-
valtningskostnader i termer av personalresurser stabiliserats de 
senaste två åren inom ramen för ett ökat utbetalt belopp. 

bete mellan utvecklingssamarbetet och främjande, som syftar till 
att stödja Thailand i det regionala projektet Business and Human 
Rights lett av UNDP.52

Sverige är (tillsammans med EU) en av få givare i regionen 
som fokuserar på att stärka regionala aktörer och regionalt sam-
arbete. Betydelsen av det svenska regionala stödet har ökat men 
så även riskerna med att vara en av få givare, då samarbetspart-
ner lätt blir beroende av just Sidas stöd. Sida samfinansierar två 
program med EU med fokus på marina och kustnära samhällen i 
Oceanien och förbud mot olaglig skogsavverkning i Asien53.

Tydliga synergier har utvecklats med Strategi för forsknings-
samarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021. 
Forskningsnätverket SANDEE, som forskar om miljöekonomi i 
Sydasien, har fått regionalt forskningsstöd under många år och 
samarbetade nära, inom kunskapsutbyte och forskningsprojekt, 
med ICMOD som får kärnstöd via den regionala strategin. Tydliga 
synergier går även att finna med de regionala och bilaterala 
stöden till Raoul Wallenberg Institutet (RWI) och den tematiska 
forskningsstrategin genom stödet till det regionala forskningsnät-
verket SHAPE-SEA. Forskare som utvecklat sin kapacitet genom 
RWI:s program ansöker, och får, medel från SHAPE-SEA:s utlys-
ningar, utbyten sker vid konferenser och seminarier etc. Allt detta 
sker i en miljö där forskning och påverkansarbete för mänskliga 
rättigheter får allt mindre utrymme. Synergier med de bilaterala 
strategierna i Asien hanteras genom dialog med utlandsmyn-
digheterna och samverkan inom program. Ett exempel är det 
regionala stödet till förbättrad klimatfinansiering i Bangladesh54, 
där gemensam uppföljning mellan det bilaterala och regionala 
samarbetet genomfördes vid ett tillfälle 2018. Det regionala 
teamet har vidare deltagit i operationaliseringsarbetet för den nya 
strategin för Sveriges internationella bistånd till Myanmar 2018–2022 
där beröringspunkter med den regionala strategin är flera; den 
regionala strategin finansierar MR-nätverket Forum Asia55 (med 
ett flertal medlemmar från Myanmar), och stödet till Earth Rights 
International56 (med verksamhet i Myanmar). 

Tabell 6.4.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

349 278 185

Förvaltningskostnad (mnkr) 29 23 20

Förvaltningskrona 12 12 9

Antalet giltiga avtal 56 53 49

Antalet avtal med avtalsstart 12 15 9

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

62 62 66

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 44 42 32

Antalet godkända avtalsförändringar 14 27 55

Antalet godkända avtalsvillkor 117 132 92

Antalet avtal med avtalsslut 2 9 10

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges regionala 
utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2016–2021.

Tabell 6.4.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Regionalt Asien 285 246 145

Regionalt Oceanien 39 7 —

Regionalt Sydostasien 25 25 40
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Fattigdomen har ökat dramatiskt och enligt siffror från 2018 
beräknas 55 procent av befolkningen leva under den nationella 
fattigdomslinjen. Detta är en kraftig försämring jämfört med 
2011/12 då 38 procent levde i fattigdom.63 Fattigdomen har också 
fördjupats hos de redan fattiga. Bristen på försörjningsmöjligheter 
är den enskilt största orsaken till den stigande fattigdomen. Den 
tillväxt som skapades av den internationella truppnärvaron fram 
till 2014 har nu upphört och Afghanistan har ingen ekonomisk 
bas som kan garantera en rimlig försörjning för landets invånare. 
För att i någon mån möta den stigande fattigdomen och utsatt-
heten kommer Sida att fortsätta undersöka förutsättningarna att 
arbeta med olika former av sociala trygghetsinsatser, till exempel 
arbetskraftsintensiva kontantersättningsprojekt. 

Under 2018 har Sida berett en garanti64 till investeringsfonden 
InFrontier Afghanistan Fund med förväntat beslut under 2019. 
InFrontier syftar till att mobilisera kapital från privata investerare 
till små och medelstora afghanska företag. Tillgång till finansie-
ring är en viktig förutsättning för att företagen ska kunna växa och 
skapa nya jobb. Garantin bidrar därför till stödområdena syssel-
sättning och privatsektorutveckling.  

Afghanistan är helt beroende av internationellt bistånd. 
Det totala internationella biståndet utgör ca 18,1 procent av 
Afghanistans BNI (2017). Samtliga stora givare är närvarande i 
landet och givarlandskapet domineras av USA med 37 procent av 
det samlade biståndet. Sverige är sjätte största bilaterala givare 
med 2,7 procent.65 Kvaliteten på givarsamordningen varierar. En 
femtedel av det samlade bilaterala utvecklingssamarbetet går 
genom en givargemensam fond administrerad av Världsbanken. 
Detta stöd blir därmed väl koordinerat och väl anpassat till sta-
tens system och prioriteringar. Inom det övriga biståndet är givar-
koordineringen genomgående låg. Detta beror bland annat på 
bristande kapacitet i den afghanska förvaltningen att samordna 
givarna och att utvecklingssamarbetet till Afghanistan tidigare 
var geografiskt uppdelat. Den höga personalomsättningen bland 
internationella givare har troligtvis också en inverkan. Inom 
utbildning pågår ett reformarbete med fokus på ökad koordi-
nering och en bred sektoransats. Sida har en relativt ensam 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i 
Afghanistan 2014–2019

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
År 2018 bjöd på den första ömsesidiga vapenvilan mellan 
den afghanska regeringen och talibanerna och hoppet om 
fredsförhandlingar har vuxit. Samtidigt har stridigheterna fortsatt 
och under första halvåret dödades och skadades över 5000 civi-
la.57 Under 2018 återvände färre flyktingar från Pakistan och Iran 
än året innan (drygt 572 000 t.o.m. september 201858), men anta-
let internflyktingar till följd av strider var fortfarande högt (drygt 
530 000 under första halvåret59). 

En omfattande och långvarig torka i västra Afghanistan har 
drabbat 2,2 miljoner människor, och en kvarts miljon har lämnat 
sina hem60. Torkan har inte bara drabbat dem som bor i dessa 
områden, utan också drastiskt försämrat möjligheten till försörj-
ning för återvändande flyktingar från grannländerna med rötter i 
de utsatta områdena, vilket skapar tryck på städernas resurser. I 
en nära framtid förväntas Afghanistans landsbygdsbefolkning att 
utsättas för fler klimatrelaterade kriser.61 Sida stödjer därför en 
insats som syftar till att öka såväl samhällens som fattiga hus-
hålls motståndskraft mot översvämningar.62 

Konfliktkontexten ställer fortsatt stora krav på såväl Sida som 
samarbetspartners. Det krävs bland annat en ständig bered-
skap för att snabbt kunna omfördela medel inom och mellan 
olika insatser beroende på genomförandetakt och medelsbehov. 
Beredningar kan också dra ut på tiden pga. svag kapacitet hos 
partner och den volatila konfliktkontexten gör att projektdoku-
ment försenas eller håller låg kvalitet. Genom stort tålamod och 
ett flexibelt förhållningssätt når Sida med samarbetspartner hjälp 
fullt anslagsutnyttjande under 2018. Sida kommer även fortsätt-
ningsvis att arbeta med att bredda insatsernas målgrupper i syfte 
att integrera även internflyktingar och återvändande i det långsik-
tiga utvecklingssamarbetet. Under 2018 har en översyn av utbild-
ningsstödet genomförts för att genom nya insatser möjliggöra att 
flickor och pojkar på flykt ska få möjlighet att gå i skolan. 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp för strategin har höjts över tid som en följd av att 
strategianslaget har höjts. Under 2018 har flertalet beredningar 
genomförts vilket lett till att nya avtal ingåtts. Genomsnittligt 
avtalsbelopp har ökat, delvis på grund av ett ökat stöd till den 
givargemensamma fonden Afghanistan Reconstruction Trust 
Fund (ARTF), som administreras av Världsbanken. Likaså har 
genomsnittligt avtalsbelopp påverkats av att ett större avtal om 
kärnstöd till Svenska Afghanistankommittén (SAK) ingåtts under 
året. Under 2018 har ett antal samarbetspartner fått anpassa sin 
verksamhet på grund av försämrat säkerhetsläge och andra oför-
utsedda händelser. Pågående avtal har då förlängts vilket delvis 
förklarar ökningen av antalet godkända avtalsförändringar.

Att förvaltningskronan varierar över tid förklaras bland annat 
av omfattande samt oförutsägbara driftskostnader vilka till stor 
del beror på säkerhetsutmaningar och därmed förändrade behov 
på utlandsmyndigheten i Kabul. Att förvaltningskostnaden mins-
kat beror på felperiodiserade hyreskostnader mellan 2016 och 
2017 men också på att Sidas stockholmsbaserade personal inte 
kunnat genomföra tjänsteresor under senare delen av året. 

 ställning som givare inom sexuell och reproduktiv hälsa och 
 rättigheter. 

Inom utbildningsområdet finns synergier med Strategi för 
Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveck-
ling 2018–2022 när det gäller stödet till Global Partnership 
for Education (GPE) och stödet till Education Quality Reform 
in Afghanistan (EQRA). Uppföljning av dessa båda insatser 
koordineras och gemensamma frågor på nationell och global 
nivå stäms av inom ramen för Sidas nätverk för utbildning. 
En gemensam beredning gjordes av det globala stödet till 
Education Cannot Wait (ECW) och öronmärkt stöd till Education in 
Emergencies i Afghanistan. De båda komponenterna inom denna 
insats följs upp på ett samordnat sätt. Det finns dessutom tydliga 
synergier mellan det globala kärnstödet inom utbildning till 
Unesco och det bilaterala Unescostödet i Afghanistan avseende 
kapacitetsutveckling, läroplansutveckling och Afghanistans 
arbete avseende de globala målen relaterade till utbildning för 
hållbar utveckling. Genom interna samtal och koordinerad upp-
följning strävar Sida härmed mot en tydligare samstämmighet 
lokalt och globalt inom utbildningsområdet. Synergier har även 
uppnåtts med Strategi hållbar fred genom att beredningen av 
en global insats för att adressera problemen som orsakas av 
minor, klusterammunition, explosiva lämningar av krig (ERW) och 
improviserade sprängladdningar (IED) kompletterades med ett 
öronmärkt bidrag till Afghanistan. Genom beredningarna av stöd 
till utbildning för pojkar och flickor på flykt uppnås även synergier 
med Strategin för humanitärt bistånd genom Sida. 

Under 2019 förväntas flera av de förändringar i kontexten som 
beskrivits för 2018 fortsätta påverka strategigenomförandet och 
möjligheten att uppnå resultat. Det finns inget som tyder på att 
konflikten kommer att avta i omfattning eller att antalet intern-
flyktingar kommer att minska. Återvändandet från Iran har till-
tagit i omfattning och väntas fortsätta under 2019 vilket kommer 
att sätta ytterligare press på redan hårt ansträngda samhällen. 
Presidentvalet, som ska genomföras i april, kommer troligtvis att 
förlama det politiska beslutsfattandet såväl innan som efter valet, 
och det finns risk för politiska oroligheter. 

Tabell 6.4.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

1 090 864 690

Förvaltningskostnad (mnkr) 39 42 24

Förvaltningskrona 28 21 28

Antalet giltiga avtal 46 39 41

Antalet avtal med avtalsstart 16 10 9

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

39 43 43

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 133 85 91

Antalet godkända avtalsförändringar 19 13 14

Antalet godkända avtalsvillkor 91 111 105

Antalet avtal med avtalsslut 4 9 12

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd i Afghanistan 2014–2019.

Tabell 6.4.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Afghanistan 1 090 864 690
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demokratisk utveckling. Den första utgör ett partnerskap med 
Bangladesh Mohila Parishad och syftar till att stärka kvinnors 
röster i rättsliga sammanhang samt bidra till att fler kvinnor 
engagerar sig inom politiken.71 Det andra är ett myndighetssam-
arbete inom statistikområdet mellan Statistiska centralbyrån 
(SCB) och Bangladesh Bureau of Statistics, som kan ses som en 
ingång för dialog om demokratiska institutioner.72

Under 2018 har Bangladesh visat ökat intresse för handels- 
och tjänsteutbyte med Sverige. Sida ser att biståndet skulle kunna 
bidra till långsiktiga samarbeten som gynnar en hållbar utveck-
ling. Insatsen inom statistikområdet är ett sådant försök, aktivi-
teter kring arbetares rättigheter inom klädindustrin i samarbete 
med företag är ett annat. Inom den växande klädindustrin finns 
många utmaningar, bland annat löpte det gemensamma projektet 
Accord73 för att förbättra säkerheten i landets fabriker ut i maj, 
utan klarhet i hur landets egna system ska ta arbetet vidare. 
Bangladesh arbetsrättslagstiftning är vidare inte förenlig med 
flera FN-konventioner som landet har ratificerat, vilket följts upp 
av EU och ILO. En ny minimilön i textilindustrin har dock slutligen 
höjts under året; från 5 300 till 8 000 bangladeshiska taka.74 

Kapacitetsutveckling sker inom samtliga sektorer där Sida 
använder den svenska resursbasen. Förutom SCB är några av 
de svenska aktörerna Fojo, Svenska institutet, Business Sweden 
och Kammarkollegiet. Vidare engagerade sig Högskolan Dalarna 
under 2018 för att bidra till landets forskning och utbildning inom 
mödrahälsa. Mot bakgrund av att det under året visat sig att 
minskningen av mödradödligheten stagnerat är projektet av sär-
skild vikt.75 Positivt är dock att andelen förlossningar med utbildad 
personal har ökat och uppgår nu till 50 procent.76 Med stark fokus 
på jämställdhet har Sida arbetat för att bidra till ökad kvalitativ 
vård och bättre service på hälsomottagningar. 

Bangladesh rankas som världens sjätte mest sårbara land när 
det gäller utsatthet för naturkatastrofer till följd av klimatföränd-
ringar.77 Detta har lett till att de, i enlighet med sin femårsplan, 
utvecklat en god vetenskaplig expertis inom området samt att de 
har upprättat ett ministerium för miljö som utvecklat flera poli-
cyer.78 Nu återstår att genomföra dessa på ett mer effektivt sätt.79 
Sida ser här ett behov av att stärka kapaciteten hos de statliga 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till 
Bangladesh 2014–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Fokus för Sidas samarbete i Bangladesh är sexuell och repro-
duktiv hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
ökad tillgång för kvinnor till arbetsmarknaden, samt miljö och 
klimat. Ett nytt område i strategin för 2018 handlar om att möta 
upp behoven i samband med folkgruppen Rohingyas flykt från 
Myanmar till Bangladesh.

De idag dryga 900 000 flyktingarna66 är en stor utmaning för 
det redan tätbefolkade Bangladesh. Flyktningarna, som bor i 
36 läger i Cox Bazar, har förutom sin tidigare avsaknad av med-
borgarskap i Myanmar inte heller någon formell flyktingstatus i 
Bangladesh. Såväl omedelbara humanitära som långsiktiga behov 
är stora. Sida har länkat det humanitära stödet till det långsiktiga 
samarbetet och inkluderat värdsamhällena i Cox Bazar.67 Under 
året stärkte Sida arbetet med målgruppen kvinnor och barn, inom 
områdena för rehabilitering av ekosystem, förbättrad hälsa och 
ökat skydd. Sidas arbete syftar även till stärkt jämställdhet och en 
fredlig utveckling. Rådande kris har vidare gjort att Sverige under 
2018 kompletterat portföljen med ytterligare 300 miljoner kronor. 
Under året startade Sida insatser med UNICEF inom vatten och 
sanitet (WASH)68, med UNDP inom hållbar avfallshantering69 samt 
UNFPA för sexuell och reproduktiv hälsa.70 Sida planerar även 
stöd till stärkt skydd för kvinnor och barn. Sida bidrog även med 
121 miljoner kronor i humanitärt stöd. 

En ny lag, Digital Security Act 2018, antogs av parlamentet i 
september 2018, trots omfattande kritik. Det ledde till en ökad 
polarisering mellan aktörer i civilsamhället, media, oppositionella 
och regeringen. I praktiken innebär den nya lagen att yttrandefri-
heten begränsas och att hotet mot dem som uttrycker sig kritiskt 
mot exempelvis beslutsfattare ökar. Sverige har tillsammans med 
EU-gruppen uttalat kritik mot den nya lagen. Denna negativa 
utveckling har lett till en ökad försiktighet hos Sidas partners, 
främst inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Under 
2018 fattade Sida beslut om två nya insatser för att stödja en 
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portföljanalys. De ska fungera som ett underlag till en fördjupad 
strategirapportering 2019, men blir också en viktig utgångspunkt 
för beslut om prioriteringar under året samt eventuella juste-
ringar. 

Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp har ökat över tid som en följd av ökat utnyttjande 
av strategianslaget och delvis en följd av ett tillagt fokusområde 
i strategin (för perioden 2018–2020) som handlar om att stärka 
det strategiska arbetet med resiliens och hållbara lösningar för 
Rohingyas flyktingar och lokala samhällen. Anslagstilldelningen 
har varierat de senaste åren vilket också påverkat den långsiktiga 
planeringen. Det generellt låga utnyttjandet 2016 och 2017 ledde 
till att ramen justerades för 2018. Genomsnittligt avtalsbelopp 
har ökat gradvis, ett par större nya insatser tecknats, samtidigt 
som antalet små stödinsatser för uppföljning har ökat. Antalet 
giltiga avtal har gått ned då ett större arbete med att avsluta äldre 
insatser fortfarande pågår. Genomsnittlig avtalslängd har legat 
på ungefär samma nivå de senaste tre åren. Antalet avtalsför-
ändringar kopplas till att program anpassas till förändringar för 
genomförandet. Under 2018 har en minskning av antalet insatser 
eftersträvats samt en konsolidering av portföljen. Antal godkända 
avtalsvillkor ligger högre än föregående år, vilket förklaras av att 
uppföljningen av avtalsvillkor skärptes ytterligare med fler god-
kända villkor som resultat. 

Förvaltningskostnaden var konstant under 2016 och 2017, men 
ökar markant under 2018, vilket hänger samman med utökning 
av en personalresurs från mitten av 2018, för att stärka det strate-
giska arbetet med resiliens och hållbara lösningar för Rohingyas 
flyktingar och lokala samhällen. Förvaltningskronan följer utbe-
talningskurvan och ökar 2018 till följd av ökat utbetalat belopp i 
förhållande till förvaltningskostnaden. 

institutionerna som arbetar med miljöfrågorna och katastrof-
beredskap. Sida och andra givare har bidragit till att framsteg 
gjorts under året när det gäller beredskap inför naturkatastrofer, 
såsom system för förvaltning av katastrofsäker och klimatresilient 
infrastruktur för lokala myndigheter.80

Sida har inga aktiva garantiinsatser i Bangladesh. En kartlägg-
ning av möjliga kreditgivare genomfördes emellertid under 2017, 
och under 2018 har Sida haft nära dialog med SME om en fram-
tida garanti i Bangladesh. 

Det totala internationella biståndet utgör ca 1,4 procent av 
Bangladesh BNI (2017).81 Sidas stöd uppgår under strategipe-
rioden 2014–2020 till 1,9 miljarder kronor. I volym motsvarar 
biståndet ungefär 0,065 procent av landets statsbudget och 
Sveriges andel av totala biståndet utgör cirka 0,168 procent82. 
De fem största givarna i Bangladesh är Världsbanken, Asiatiska 
utvecklingsbanken, Japan, USA och Storbritannien. Även icke- 
traditionella givare finns på plats, såsom Indien, Kina och vissa 
Gulf-stater. FN-systemet är representerat genom flera organ. 
Koordinering och harmonisering inom givargruppen och med 
Bangladeshs regering sker inom Local Consultative Group (LCG). 
Economic Relation Division (ERD) under finansministeriet är 
ansvariga för biståndseffektivitet och samordning. Sida har under 
året haft en intensiv dialog med ERD, FN och givarkretsen om 
att förbättra samordningen och positionerat sig centralt. Den 
humanitära situationen i Cox Bazar har lett till förbättrad kontakt 
med andra givare och myndigheter för att finna mer långsiktiga 
lösningar för såväl den humanitära krisen, som för strategins 
resultatområden. 

Synergier finns med Strategi för Sveriges humanitära bistånd 
genom Sida med vilka gemensamma fältresor genomförts. Det 
underlättade arbetet med att skapa en gemensam referensram 
kring situationen i Cox’s Bazar. Vidare identifierades alternativa 
insatsområden med koppling till både humanitärt bistånd och 
utvecklingssamarbete. Slutresultat blev ovan nämnda nya insat-
ser inom vatten & sanitet och avfallshantering samt påbörjad 
beredning om rehabilitering av ekosystem. 

Under slutet av 2018 och början av 2019 genomförs en multi-
dimensionell fattigdomsanalys av Sidas olika insatser och även en 

Tabell 6.4.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

281 157 173

Förvaltningskostnad (mnkr) 18 14 14

Förvaltningskrona 16 11 12

Antalet giltiga avtal 43 49 48

Antalet avtal med avtalsstart 7 14 11

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

51 51 50

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 61 53 44

Antalet godkända avtalsförändringar 11 21 21

Antalet godkända avtalsvillkor 63 49 60

Antalet avtal med avtalsslut 6 13 6

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd till Bangladesh 20142020.

Tabell 6.4.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Bangladesh 281 157 173
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såväl enskilt som inom ramen för EU, mot den negativa politiska 
utvecklingen i landet. 4), Intensifierad dialog med fackministeri-
erna.5), Nära samråd med Sidas samarbetspartner om gemen-
samma förhållningssätt och, vid behov, samordnade åtgärder. 
5), Ytterligare ökat moraliskt stöd och närvaro i förhållande till 
utsatta demokratiförsvarare. Sverige har varit en av de mer aktiva 
aktörerna i relation till enskilda organisationer som arbetar med 
rättighetsfrågor. 

Det svenska biståndet stödjer områden som är av avgörande 
betydelse för Kambodjas fortsatta utveckling och demokratisering 
– bättre utbildning84, ökad motståndskraft mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer85, förbättrad insyn och ansvarsutkrävande i 
samhället86, samt en ökad kunskap om och respekt för de mänsk-
liga rättigheterna. Samarbetet inom området mänskliga rättighe-
ter har stärkts under hösten 2017 samt 2018.

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det totala internationella biståndet utgör ca 4,1 procent av 
Kambodjas BNI (2017).87 De största aktörerna är Kina, Japan, 
ABD och FN-organisationer. USA, Frankrike, Australien, Korea 
och EU utgör under 2018 de största bilaterala aktörerna i landet. 
Volymmässigt kommer därefter Sverige tillsammans med 
Schweiz och Tyskland.88 Den gemensamma europeiska strategin 
för utvecklingssamarbetet i Kambodja lanserades i november 
2014.89 Deltagande länder är Finland, Frankrike, Irland, Italien, 
Tjeckien, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Schweiz samt 
EU-delegationen. Under 2016 ingick Sida och EU-delegationen 
avtal om ett delegerat partnerskap där EU delegerar medel till 
Sida för att genomföra insatser syftande till att stärka trans-
parensen och ansvarsutkrävandet i det kambodjanska samhället. 
Den bredare givarsamordningen leds gemensamt av FN och EU. 
Det finns formella givarsamordningsgrupper inom alla sektorer 
med betydande utvecklingssamarbete. Sverige ledande givare 
för anti-korruption och utvecklingseffektivitet. Ett antal svenska 
organisationer i det civila samhället är aktiva i Kambodja. De 
största mottagarna av stöd från Sida är Diakonia, Forum Syd, Plan 
International Sverige och RFSU. 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till 
Kambodja 2014–2018

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Sedan hösten 2017 har utvecklingen i Kambodja kantats av 
auktoritära tendenser och allvarliga bakslag för demokratin. 
Parlamentsval genomfördes i juli 2018 och innebar en total 
dominans för regeringspartiet CPP med drygt 76 procent av rös-
terna. Trycket mot dem som arbetar med demokrati, mänskliga 
rättigheter och medier har också ökat. Den relativa stabiliteten i 
samhället kan till viss del tillskrivas den höga tillväxten. Andelen 
människor som lever i fattigdom har minskat substantiellt, även 
många fortfarande befinner sig strax ovanför fattigdomslin-
jen och därmed gör dem särskilt sårbara för externa chocker. 
Ekonomiska prognoser talar för en fortsatt god tillväxt, men 
Kambodja förutses påverkas allvarligt av klimatförändringar med 
långtgående effekter på matförsörjning och ökande risk för såväl 
översvämningar som torka. 

I ljuset av den negativa demokratiska utvecklingen genom-
fördes under året anpassningar av det svenska biståndet 
inom ramen för genomförandet av nuvarande landstrategi för 
Kambodja. Anpassningar har gjorts löpande i takt med den 
faktiska utvecklingen, i nära samråd med UD. Bedömningen 
är att det finns potential för ett förbättrat politiskt klimat, men 
att förändringen kommer att ske gradvis och kommer att ta tid. 
Den kambodjanska regeringen är fortsatt villig att föra dialog, 
inte minst när det kommer till miljö-, klimat-, investerings- och 
arbetsmarknadsfrågor, men också inom området mänskliga 
 rättigheter. 

Exempel på anpassningar som gjorts under 2018 är: 1), 
Ökat stöd och anslag till Sidas samarbetspartner med särskilt 
fokus på frågor som relaterar till demokrati och mänskliga 
rättigheter.83 2), Inga nya insatsavtal inom utvecklingssamarbetet 
har slutits som innebar direkta finansiella resurser till staten, 
med undantag för stöd till utbildning och forskning. Det har bland 
annat inneburit att det direkta stödet till decentraliseringsrefor-
men avslutats. 3), Offentligt kommunicerade ställningstaganden, 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin ökade fram till 2017. För att 
inte överskrida beslutat strategibelopp minskade därefter utbe-
talningsnivån under 2018. Detta har också inneburit att antalet 
nya avtal samt avtalslängd och genomsnittligt avtalsbelopp har 
minskat mellan 2017 och 2018, vilket är normal under slutet av 
en strategiperiod med de begränsade villkoren om åtagagande-
utrymme. 

Förvaltningskronan för strategin har minskat under 2018 vilket 
beror på konstanta förvaltningskostnader samtidigt som det utbe-
talade beloppet för strategin har minskat. 

Synergier finns mellan den bilaterala strategin för Kambodja 
och Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utveck-
lingssamarbetet 2015–2021 där samarbete sker i förberedel-
serna för ett svenskt forskningssamarbete med Kambodja. 
Kopplingarna är starka mellan ett sådant framtida stöd och det 
breda svenska engagemanget i utbildningsfrågor i Kambodja. 
Synergierna mellan den bilaterala strategin för Kambodja och 
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och 
Oceanien 2016–2021 är tydliga inom mänskliga rättigheter, 
arbetsmarknad samt miljö och klimat. Ett flertal regionala 
organisationer har vidare verksamhet i Kambodja. I ett par fall 
stödjer det regionala programmet för Asien och Oceanien aktörer 
som också får bilateralt stöd. I dessa fall kompletterar stöden 
varandra. Även globala strategier har stöd som bidrar till aktivite-
ter i Kambodja, men i dessa fall är ofta synergieffekterna färre.

Tabell 6.4.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

192 274 239

Förvaltningskostnad (mnkr) 15 15 14

Förvaltningskrona 13 18 18

Antalet giltiga avtal 43 42 44

Antalet avtal med avtalsstart 9 10 11

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

46 50 50

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 29 32 24

Antalet godkända avtalsförändringar 15 13 22

Antalet godkända avtalsvillkor 108 114 90

Antalet avtal med avtalsslut 4 7 12

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd till Kambodja 20142018.

Tabell 6.4.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Kambodja 192 274 239
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Inom hälsoområdet är utvecklingen försiktigt positiv. 
Den nationella budgeten för hälsa ökar och hälsoministeriet 
implementerar den hälsoplan som fastslogs 2016 och som även 
inkluderar civilsamhället och de etniska hälsoorganisationernas 
bidrag för att uppnå god och kvalitativ hälsoservice i hela landet. 

Förutsättningarna för det svenska utvecklingssamarbetet 
har förändrats så till vida att en av de mest utsatta och sårbara 
grupperna av människor i Myanmar nu till största delen befin-
ner sig utanför landets gränser. Svenskt utvecklingssamarbete 
måste fortsatt stå på en stark principiell grund med utgångspunkt 
i de mänskliga rättigheterna. Sida har under 2018 agerat inom 
ramen för den lokala givarsamordningen, där överenskommelser 
etablerats om krav och principer att respektera i samband med 
ett eventuellt flyktingåtervändande. Sida bedömer dock att det 
finns risk för att andra områden där det råder begränsat tillträde 
för humanitärt stöd, såsom i Kachin- och norra Shanstaterna 
där 100 000 internflyktingar sitter i läger och där väpnad konflikt 
pågår, bortprioriteras. Det finns också risk för att fredsbyggandet 
inklusive själva fredsprocessen nedprioriteras och att det demo-
kratiska institutionsstärkande arbetet tappar styrfart. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det totala internationella biståndet utgör 2,3 procent av 
Myanmars BNI (2017).91 Huvuddelen av biståndet går inte genom 
statsbudgeten. Sveriges andel av totala biståndet utgör drygt 3 
procent. De fem största bilaterala givarna är: Japan, Tyskland, 
Sydkorea, Storbritannien och USA. Av EU:s medlemsstater är 
Sverige den tredje störste givaren. Sverige deltar i givarsamord-
ning inom såväl tematiska områden som på övergripande nivå 
samt inom EU:s gemensamprogrammering. På givarsidan finns 
det en struktur med Cooperation Partners Group (CPG) med 
olika sektorgrupper och en huvudgrupp som möts regelbundet. 
Koordineringen av utvecklingssamarbetet har förbättrats under 
de senaste två åren med tydligare arbetsfördelning mellan olika 
givare. Det finns dock behov av ytterligare effektivisering, vilket 
finns på CPG:s agenda inför nästa år. 

På Myanmarsidan koordinerar landets finans- och planerings-
ministerium samt en särskild struktur Joint Coordinating Body 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd  
i Myanmar 2013–2017 / Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Myanmar 2018–202290

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I april 2018 beslutades om en ny svensk strategi för Myanmar, 
varför två strategier har legat till grund för Sidas arbete under 
året. Operationalisering av den nya strategin har pågått under 
sommaren och hösten. 

År 2018 har till stor del färgats av situationen i Rakhine och 
konsekvenserna av militärens våldsamma säkerhetsoperation 
mot Rohingyabefolkningen. Många människor har arresterats, 
våldtagits och dödades och över 700 000 rohingyer har drivits 
på flykt till Bangladesh. Situationen i norra Rakhinestaten har 
utvecklats till en humanitär katastrof. De preliminära resultaten 
från FN:s Fact Finding Mission innehåller allvarliga anklagelser 
mot militären i Myanmar om brott mot internationell rätt, bland 
annat brott mot mänskligheten och eventuellt även folkmord. 
FN:s Råd för mänskliga rättigheter har antagit en resolution som 
inrättar en mekanism för att samla bevis och förbereda framtida 
åtal i domstol. I fredsprocessen har förtroendeklyftan djupnat och 
väpnade sammandrabbningar mellan regeringsstödda trupper 
och etniska militära grupper är återkommande (främst i Kachin- 
och norra Shanstaterna). En något positiv trend kan dock skönjas 
när det gäller kvinnors möjlighet att delta i och påverka fredspro-
cessen.

Under 2018 har de senaste årens negativa trend med 
inskränkningar i utrymmet för yttrande- och mötesfrihet i 
Myanmar förstärkts. Adekvata reformer för att stärka pressfrihe-
ten har uteblivit och istället begränsas journalisters möjligheter 
att utföra sitt arbete. Delar av det civila samhället har dock stärkt 
sin kapacitet och organiserar sig i nätverk och plattformar för att 
adressera brott mot mänskliga rättigheter och påverka besluts-
fattande och lagstiftning. En utmaning är bristande transparens 
inom offentliga beslutsprocesser, att lagen om rätt till information 
inte har antagits och att den NLD-ledda regeringen i praktiken tar 
avstånd från den opinionsbildande delen av civila samhället. 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalt belopp under 2018 är betydligt högre än tidigare år, 
vilket beror på att utbetalningarna till ett stort femårigt hälsostöd 
påbörjades under 2018 samtidigt som det tidigare hälsostödet 
fortfarande var aktivt. Detta är även förklaringen till den stora 
ökningen av genomsnittligt avtalsbelopp. 

Då en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Myanmar 
beslutades i april 2018 prioriterades operationalisering och 
beredning av insatser i stället för avslut av avtal under 2018, 
vilket förklarar skillnaderna för värdena för avtalsstart, avtalsslut, 
avtalsförändringar samt avtalsvillkor mellan åren. 

Förvaltningskostnaden och därmed förvaltningskronan påver-
kas till stor del av att sektionskontoret i Myanmar i vissa system 
redovisas som en del av utlandsmyndigheten i Bangkok. Detta 
innebär att vissa kostnader och även redovisningen av tid har för-
ändrats under åren vilket gör att en jämförelse är svår att göra för 
denna strategi. 

(JCB) det utvecklingssamarbete som syftar till att stödja fredspro-
cessen. Under 2018 har Myanmars regering i nära konsultation 
med alla utvecklingspartner tagit fram en plan för hållbar utveck-
ling Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP). MSDP ger en 
god beskrivning av regeringens prioriteringar, inte minst inom den 
ekonomiska sektorn. Planen ska utgöra en grund för allt reform-
arbete och skapa förutsättningar för ökad samordning mellan 
ministerier och med utvecklingspartner. Planen bygger på den 
globala agendan för hållbar utveckling (agenda 2030). 

Sida ger stöd till Myanmar via ett antal globala strategier 
samt genom Strategin för Sveriges regionala utvecklingssam-
arbete i Asien och Oceanien (2016–2021). Stöd utgår även från 
Utrikesdepartementet och Folke Bernadotte akademin. Det finns 
flera synergier mellan den bilaterala strategin för Myanmar 
och den regionala strategin för utvecklingssamarbete i Asien 
och Oceanien, framförallt inom mänskliga rättigheter (inklusive 
yttrande frihet) samt miljö och klimat. De program som finns inom 
dessa områden inom det regionala stödet har viss verksamhet 
i Myanmar som förstärker det bilaterala programmet. När det 
gäller miljö och klimat arbetar en del av organisationerna inom 
det bilaterala programmet med samma frågor som andra inom 
det regionala programmet, nämligen hantering av naturresurser 
och markfrågor. Det finns dock få kontaktytor mellan organisa-
tionerna på nationell och regional nivå. Sida kommer att se över 
möjligheterna för att stärka integrering av miljö och klimat i 
Myanmarportföljen genom att länka till regionala partner och 
program. 

Det finns vidare kopplingar mellan det humanitära stödet och 
hälsostödet inom utvecklingsportföljen. Dessa kopplingar syftar 
framförallt till att stärka människors resiliens. Geografiskt är 
hälso stödet även inriktat på områden som drabbats av konflikt 
eller av naturkatastrofer. Sida har som ambition att ytterligare 
stärka länkarna mellan utvecklingsstöd och humanitärt stöd i 
Myanmar. 

Tabell 6.4.10: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

299 220 171

Förvaltningskostnad (mnkr) 8 6 8

Förvaltningskrona 39 38 22

Antalet giltiga avtal 28 27 28

Antalet avtal med avtalsstart 7 4 8

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

40 41 41

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 44 30 33

Antalet godkända avtalsförändringar 17 14 18

Antalet godkända avtalsvillkor 58 77 55

Antalet avtal med avtalsslut 2 6 5

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd i Myanmar 2013–2017 / Strategi för 
Sveriges internationella bistånd till Myanmar 2018–2022.

Tabell 6.4.11:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Myanmar (Burma) 299 220 171
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Kuba
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i ej 

önskvärd riktning. Bedömningen görs utifrån det faktum att vi 
inte ser några tydliga förbättringar inom stärkt demokrati och 
jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Den analys och 
förändringsteori som togs fram i samband med operationalise-
ringen av strategin är fortfarande aktuell.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

6.5 latinamerika (ap. 7)

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.5.1)

Bolivia
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått  

i delvis önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot 
 utmaningarna i termer av ett alltmer centraliserat styre samt 
utmaningarna till följd av klimatförändringar.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Bedömningen 
görs utifrån en analys av den miljö som Sida verkar inom samt 
utvecklingen mot strategins olika delmål.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan.

Colombia
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot de förse-
ningar som upplevs inom de båda fredsprocesserna med FARC 
resp. ELN, samt den allmänt försämrade situationen för försva-
rare av mänskliga rättigheter och sociala ledare.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. För att kunna 
hantera förseningarna i fredsprocesserna nämnda ovan har 
Sverige en flexibel insatsportfölj, som möjliggör justering efter 
rådande läge. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan.

Guatemala
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i ej 

önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot det krympande 
demokratiska utrymmet, försvagande av rättsstaten och mins-
kat utrymme för det internationella samfundet. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Den analys och 
förändringsteori som togs fram i samband med operationalise-
ringen av strategin är fortfarande aktuell.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Tabell 6.5.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Bolivia

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Colombia

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

guatemala

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

kuba

Utveckling mot strategimålen1 3

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande 3

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.

3  Strategin antogs 29 september 2016.
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Bolivia är hårt drabbat av klimatförändringarna med 
extrem torka och översvämningar som följd. Detta påverkar 
levnadsvillkoren för många människor som lever i fattigdom på 
landsbygden. Sidas stöd till insatser som bidrar till diversifiering 
av ekonomin samt till ökad resiliens för småbrukare (framför allt 
kvinnor) är därmed viktigt.100 Också Sidas stöd till vattenresurs-
hantering, vattenrening och sanitet är av fortsatt hög relevans.101 
Den snabba urbaniseringen och avsaknaden av hållbar stadspla-
nering har lett till akuta problem med motståndskraft i städerna. 
Sida har därför ett samarbete med FN:s organ för urbana frågor, 
UN Habitat, som stödjer regeringen att utveckla dess första plan 
för urban utveckling.102

Våld mot kvinnor och barn är bland den högsta i regionen. 
Sida stödjer centrala kvinnoorganisationer,103 men har som 
komplement till detta stöd även inlett ett innovativt arbete kring 
maskulinitetsfrågor med syfte att långsiktigt förebygga våldet.104 
I ett första skede görs en analys av maskuliniteter i Bolivia som 
förväntas bli klar 2019.

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året. Dialog pågår dock 
med Interamerikanska Utvecklingsbanken (IDB) och regeringen 
om en garanti för lån till Bolivia för insatser inom vatten och 
sanitet. Dialog har även inletts med kommersiella banker och 
andra finansinstitut för en eventuell garanti för kvinnors tillgång 
till finansiella tjänster. Garantierna har förutsättningar att skala 
upp det långvariga och strategiska arbete som Sida bedrivit inom 
vatten och sanitet samt möjligheter till ökad produktion för små-
brukare. Det ligger väl i linje med Bolivias utvecklingsplan och 
Sveriges strategimål.

Uppdraget om att främja relationer bortom biståndet har 
resulterat i ett nära samarbete mellan utvecklingssamarbetet och 
främjandeinsatserna på utlandsmyndigheten (UM). Fokusområdet 
utgör miljötekniklösningar, där det finns potential för kommersi-
ella relationer i framtiden. UM har deltagit aktivt (med personal) i 
samarbetet med SWEDFUND, Bolivias regering och Världsbanken 
för finansiering av planeringsfasen för det första vattenrenings-
verket i La Paz. 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 
2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Under de senaste åren har Bolivias regering drivit en stark cen-
tralisering. Exekutivmaktens inflytande över de övriga statsmak-
terna har succesivt stärkts. Vissa auktoritära tendenser har resul-
terat i bland annat förekomst av självcensur bland journalister och 
civilsamhälleorganisationer. Detta sammantaget med presiden-
tens kontroversiella och förväntade kandidatur i det kommande 
presidentvalet i oktober 2019 gör att det finns anledning att resa 
frågetecken kring landets demokratiska utveckling. 

Under de senaste åren har de politiska institutionerna för-
svagats, vilket har försvårat genomförande av program som sker 
via statsförvaltningen. Trots dämpade världsmarknadspriser på 
Bolivias viktigaste exportvaror mineraler och naturgas har en 
stark ekonomisk tillväxt upprätthållits genom ökade offentliga 
investeringar och stimulans av inhemsk konsumtion. Den förda 
politiken har delvis finansierats genom en snabbt ökande extern 
belåning samt genom landets valutareserv. De senaste årens 
stramare budgettilldelning till landets kommuner har till viss del 
påverkat förutsättningarna för genomförandet av strategin nega-
tivt, genom att kommunernas genomförandekapacitet därmed 
har minskat. Detta får i sin tur en negativ effekt för den bolivian-
ska befolkningens livssituation, i synnerhet de fattigas, i form av 
ökad osäkerhet, inskränkningar i rätten till en röst, inflytande och 
möjligheter samt bristande tillgång till resurser. 

Sidas stöd till Bolivia kanaliseras till stor del genom ett omfat-
tande stöd till FN (UNDP,92 UNICEF,93 UNFPA,94 UNODC95 och 
UN Habitat96) samt genom svenska och bolivianska aktörer i det 
civila samhället.97 Genom dessa aktörer bidrar Sida till policy-
utveckling samt stärkt kapacitet på lokal, regional och central 
nivå. Sida samarbetar också med aktörer inom näringslivet 
genom Svenska Institutet,98 samt samarbete mellan Svenska 
Standardiseringsinstitutet och dess bolivianska motsvarighet 
Instituto Boliviano de Normas y Calidad (IBNORCA).99
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin har ökat över tid, vilket 
reflekterar ett utökat anslag inom ramen för den strategi som 
började gälla i oktober 2016. Genomsnittlig avtalslängd och 
avtalsbelopp har ökat jämfört med tidigare år som en följd av att 
portföljen inriktats mot mer långsiktiga projekt, vilket är en del av 
den medvetna strategi Sida har i att effektivisera genom större 
och längre insatser. Detta resulterar även i att antalet nya och 
 giltiga avtal är något lägre än tidigare. Antalet godkända avtals-
villkor har sjunkit under 2018, bland annat på grund av att insat-
ser hänförliga till tidigare strategi har avslutats under året. 

Förvaltningskostnaderna har inte ändrats nämnvärt under 
2018. Detta i kombination med ökat utbetalat belopp har gett en 
något ökad förvaltningskrona över tid.

Det totala internationella biståndet utgör ca 2,6 procent av 
Bolivias BNI (2017).105 Antalet biståndsgivare med gåvomedel 
minskar i landet, vilket ökar betydelsen av Sveriges roll, särskilt 
för civilsamhället och FN. Sverige är idag den största bilaterala 
biståndsgivaren till FN i Bolivia. Sveriges andel av det totala 
utvecklingsbiståndet är 2,7 procent.106 Det finns en nyligen anta-
gen gemensam strategi för EU:s utvecklingssamarbete 2017–
2020.107 De största biståndsgivarna är IDB, EU, Världsbanken, 
Tyskland, Schweiz, och Sverige.108 Sverige har under 2017–2018, 
tillsammans med IDB och Koreas biståndsmyndighet KOIKA, 
lett samordningen av biståndsgivarna i Bolivia. Resultat av 
ordförande skapet är bland annat en tätare dialog med Bolivias 
regering, samt att Sverige lyft prioriterade tematiska frågor (miljö 
och  klimatförändringar, jämställdhet, dialogen med civilsamhället  
och urban utveckling) för diskussion i givargruppen och med 
regeringen.

Synergier finns mellan den bilaterala strategin för Bolivia och 
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar eko-
nomisk utveckling 2018–2022, då den senare ger stöd till Bolivia via 
International Labour Organisation (ILO). Stödet, som rör kvinnor 
i byggbranschen, utgör en del i det av Sverige pådrivna arbetet 
inom FN rörande jämställdhet (i linje med reformen för ett så 
kallat ONE UN).109 Synergier finns också med Strategi för kapaci-
tetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 
för hållbar utveckling genom vilken Sida bidrar med fyra personer 
till FN samt två bilaterala biträdande experter (BBE) på plats i 
Bolivia på organisationer med vilka UM samarbetar. UM i Bolivia 
har också underlättat kontakter för den utlysningsfond som han-
teras via Tillväxtverket. Synergier eftersträvas även med Strategi 
för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbete 
2015–2021 där UM ser goda möjlig heter i förhållande till uppdra-
get om bredare relationer.

Tabell 6.5.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

175 150 120

Förvaltningskostnad (mnkr) 10 9 8

Förvaltningskrona 18 16 15

Antalet giltiga avtal 34 38 42

Antalet avtal med avtalsstart 10 14 21

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

36 33 39

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 24 21 21

Antalet godkända avtalsförändringar 18 21 43

Antalet godkända avtalsvillkor 65 103 23

Antalet avtal med avtalsslut 6 13 17

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Bolivia 2016–2020.

Tabell 6.5.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Bolivia 175 150 120
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markrättigheter. Sverige fortsätter sitt stöd till att stärka statens 
kapacitet när det gäller mänskliga rättigheter, kombinerat med 
stöd till civilsamhället och MR-försvarare, bland annat genom 
internationellt ledsagande.114

En annan väsentlig förändring under det gångna året är 
Colombias tillträde till Organisationen för Ekonomiskt Samarbete 
och Utveckling (OECD). Tillträdet är ett resultat av sju år av vik-
tiga reformer inom framför allt rättssystemet samt förbättringar 
i den informella sektorn. Sverige har under processen stöttat 
Colombias närmande till OECD med specifikt fokus på offentlig 
styrning och miljöpolicy.115 

För Sverige är det fortsatt viktigt att bidra till fredens lång-
siktiga resultat. Med Agenda 2030 som ett strategiskt ramverk 
betonas målen om fred, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och 
hållbar utveckling. Kärnfrågan kring återbördande av mark är 
en av de största utmaningarna i postkonflikt-Colombia. Sveriges 
fortsatta stöd till den colombianska juristkommissionen (CCJ) har 
enligt de senaste siffrorna bidragit till att återbörda mark till 893 
människor (439 kvinnor och 454 män).116 

Sida påbörjade under sommaren en insats för hållbar använd-
ning av naturresurser samt bevarande av den biologiska mång-
falden i afro-colombianska samhällen längsmed stillahavskusten. 
Dessa samhällen hör till tre regionala marinskyddsområden117. 
Regionen ifråga har varit särskilt sårbar för konfliktens åverkan 
genom avskogning, degradering och illegal gruvdrift. 

Externt kapital mobiliseras med start i oktober i år genom 
Bancompartir till mikro- små- och mellanstora företagare, 
kvinno ägda företag samt andra specifikt utvalda stödmottagare118.
(Se tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad 
volym för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör 0,3 procent av 
Colombias BNI (2017).119 Sverige är den 8:e största givaren till 
Colombia efter USA, Tyskland, Frankrike, EU, Kanada, Schweiz 
och Storbritannien120, Sverige är dessutom som enda land 
givare till alla fyra fredsfonder: FN, Världsbanken, EU och den 
Interamerikanska Utvecklingsbanken (IDB). 

Under 2018 har synergier mellan Strategin för Sveriges 
humanitära bistånd genom Sida och Strategin för hållbar fred 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 
2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
År 2018 har varit starkt präglat av parlaments- och presidentval. 
Valen var de lugnaste i Colombias moderna tid och var också de 
första där partiet FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común) ställde upp. Den 7:e augusti 2018 tillträdde Iván Duque 
Márquez som ny president. Sedan tillträdet, och efter påtryck-
ningar av det internationella samfundet, har Duques tidigare krav 
på förändringar av fredsavtalet tonats ned. 

Viktiga framsteg har åstadkommits genom att flera i freds-
avtalet identifierade institutioner kunnat inleda sin verksam-
het, såsom sanningskommissionen, myndigheten ansvarig för 
försvunna personer och sekretariatet för övergångsrättvisa. 
Genomförandet av fredsavtalet går långsammare inom de struk-
turella landsbygdsreformerna och återintegreringsprocessen av 
före detta gerillasoldater från FARC kvarstår förseningarna och 
flera vittnar om en avsaknad av säkerhet110. I flera konfliktdrab-
bade områden saknar fattiga män och kvinnor ännu grundläg-
gande samhällstjänster. Sverige stödjer fortsatt fredsbyggnad 
genom en flexibel insatsportfölj och i den politiska dialogen.

Sverige bidrar även till att skapa förutsättningar för fredssam-
tal mellan regeringen och Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Sverige har lyckats etablera sig som en viktig aktör med fokus på 
civilsamhällets deltagande och kvinnor som aktörer för fred111,  
i linje med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor 
fred och säkerhet. Förhandlingarna med ELN har ännu inte 
återupptagits av den nya regeringen. 

Trots att våldet på en generell nivå minskar i Colombia så 
gäller detta inte särskilt utsatta grupper såsom försvarare 
av mänskliga rättigheter, sociala ledare och homosexuella. 
Situationen för människorättsförsvarare har under 2018 försäm-
rats ytterligare. Enbart det första kvartalet hade 46 försvarare 
mördats, en ökning på 130 procent jämfört mot föregående år112.  
I maj 2018 steg siffran till 77 personer.113 De som attackeras arbe-
tar främst inom nyttjande av naturresurser eller återbördande av 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp har minskat något under året, till följd av en 
strategisk prioritering att ge intensivt stöd tidigt i strategin i sam-
klang med processen för att nå ett fredsavtal. Även antalet avtal 
med avtalsslut har minskat under året, vilket är en reflektion av 
att många avtal hänförliga till den tidigare strategin avslutades 
2017.  

Förvaltningskronan har minskat något under 2018, vilket beror 
på att utbetalat belopp för strategin var något längre samtidigt 
som förvaltningskostnaderna varit konstanta.

stärkts i form av gemensamma fältresor och analys. Samordning 
med Folke Bernadotte Akademin (FBA) underlättas numera av en 
utsänd placerad vid ambassaden i Bogotá. 

Migrationen i Colombia har ökat markant, i takt med att den 
humanitära situationen i Venezuela blir alltmer krisartad. I juli 
2018 beräknade den colombianska regeringen att 870 903 vene-
zolaner befann sig i Colombia.121 Längs med gränsområdet är 
ett flertal kriminella grupper aktiva vilket spär på illegal handel, 
smuggling och annan lukrativ verksamhet. Sammantaget utgör 
denna utveckling en betydande risk för Colombias ekonomiska 
och säkerhetsmässiga utveckling. 

Tabell 6.5.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

204 223 212

Förvaltningskostnad (mnkr) 11 11 11

Förvaltningskrona 18 20 20

Antalet giltiga avtal 54 58 46

Antalet avtal med avtalsstart 15 17 17

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

37 38 40

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 18 20 22

Antalet godkända avtalsförändringar 24 36 54

Antalet godkända avtalsvillkor 59 95 43

Antalet avtal med avtalsslut 10 19 5

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Colombia 2016–2020.

Tabell 6.5.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Colombia 204 223 212
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interna väpnade konflikten 1960–1996. En rad positiva resultat 
har setts under året. Bland annat fastställde en nationell domstol 
att folkmord och brott mot mänskligheten begicks i Ixil-regionen 
i 1982 och 1983. Vidare dömdes fyra högt rankade militärer för 
brott mot mänskligheten, tvångsförsvinnande och sexuellt våld i 
en dom som visar på kriminella strukturer och brott som begicks 
mot tusentals guatemalaner under konflikten. Sida stödjer orga-
nisationer som jobbar inom övergångsrättvisa och har varit aktiva 
i dessa processer genom det FN-ledda programmet PAJUST126. 
Urfolk i Guatemalas högland var de mest utsatta under konflikten 
och genom de fällande domarna synliggörs dessa folkgrupper, 
vilket i sin tur ger dem ökad möjlighet till att ta makt över sina liv 
och utkräva ansvar av staten. 

Sida ser en negativ utveckling i landet avseende agendan för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Guatemala. 
Ett lagförslag för förbud mot sexualundervisning, skärpta straff 
för illegal abort, samt lagliggörande av diskriminering av HBTQ-
personer diskuteras för närvarande i kongressen.127 Lagförslag 
för att värna om och institutionalisera HBTQ-rättigheter och 
möjliggöra omhändertagande av unga flickor som utsatts för 
sexuellt våld slogs tvärtemot ned. Sida stödjer Guatemalas jäm-
ställdhetssekretariat128 vars högsta chef fick gå när hon uttryckte 
stöd för en omdebatterad paragraf i lagförslaget som handlade 
om aborträtt för våldtagna flickor under 14 år. Sida stödjer vidare 
guatemalanska civilsamhälleorganisationer som jobbar med före-
byggande av sexuellt och könsbaserat våld129, FN-program inom 
landsbygdsutveckling som inkluderar SRHR130, samt program 
inom sysselsättning och inkluderande marknader med starkt 
fokus på kvinnors ekonomiska egenmakt131. Minskad respekt för, 
och fortsatt begränsad tillgång till, SRHR håller kvinnor (framför 
allt urfolk) kvar i fattigdom med begränsade möjligheter att delta i 
den politiska och ekonomiska beslutsarenan.

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det totala internationella biståndet utgör 0,5 procent av BNI i 
Guatemala (2017).132 Sverige är en av få bilaterala givare i landet 
och näst största givare efter USA. Samordningen av givarna är 
svag inom det operativa men policy-dialogen med Guatemalas 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Guatemala 2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Under 2018 har Sida observerat en negativ trend i Guatemala, 
med ett krympande demokratiskt utrymme, svårigheter för det 
civila samhället att bidra till reformer, begränsade möjligheter 
för det internationella samfundet att bidra till de Globala målen i 
Agenda 2030, samt ett bakslag för konsolidering av rättsstaten. 

2018 har vidare präglats av en rad händelser som fått konse-
kvenser för Sidas arbete i landet. I juni inträffade ett vulkanutbrott 
nära huvudstaden som ledde till 300 dödsfall och tvingade 2000 
personer att flytta till temporära boenden. Utifrån den rådande 
situationen beslutade Sida, inom ramen för det pågående stödet 
till Unicef för skydd av barn122, ett särskilt humanitärt stöd i syfte 
att stärka säkerheten för drabbade barn. I augusti lät presi-
denten meddela att mandatet för den FN-ledda internationella 
kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG) inte förlängs 
efter september 2019, och ett par veckor därefter förbjöds 
CICIG:s kommissionär återinträde i Guatemala efter en tjäns-
teresa till utlandet.123 Sida har varit en av CICIG:s största givare 
124sedan starten 2008 och ett kompletterande stöd går parallellt 
till Åklagarmyndigheten för kapacitetsutveckling och institu-
tionsstärkande125. Noterbart är att den utbredda korruptionen 
och straffriheten i Guatemala begränsar fattigdomsbekämpning 
och inkluderande ekonomisk utveckling i landet. Således utgör 
antikorruptionsagendan en viktig del av Sveriges utvecklingssam-
arbete med Guatemala, och syftar till att öka fattiga människors 
tillgång till resurser och verktyg att förbättra sina ekonomiska och 
sociala levnadsvillkor. 

Strategin för Guatemala har sitt främsta fokus på fredsbyg-
gande åtgärder, genom att stärka såväl institutioner som det civila 
samhället inom mänskliga rättigheter, demokratiskt deltagande 
och inkluderande ekonomisk hållbar utveckling Sida stödjer 
vidare det civila samhället i kampen mot straffrihet, samt i arbe-
tet för övergångsrättvisa som bland annat ska ge upprättelse för 
det våld som människor (främst urfolk) utsattes för under den 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin har ökat under året, till följd 
av ett ökat anslag till den FN-ledda internationella kommissionen 
mot straffrihet i Guatemala (CICIG) för att kompensera tillfälligt 
försenat stöd från andra givare. Ett relativt sett större antal avtal 
har tecknats under 2018, vilket är en reflektion av att Sida under 
2017 arbetade med operationalisering av den nya strategin samt 
att avtal (kontrakt) för kortare konsultuppdrag från och med 2018 
registreras som enskilda insatser istället för att som tidigare 
finansieras genom en enda insats. Den genomsnittliga avtals-
längden har också sjunkit på grund av tidigare nämnd växling 
från konsultfond till separata avtal (kontrakt). Det ökade antalet 
godkända avtalsförändringar kan till stor del förklaras av att 
avtalsperioden i olika insatser har behövt justeras på grund av 
senarelagd rapportering. 

Förvaltningskostnaden ökade 2018 i huvudsak till följd av 
personalrelaterade kostnader av engångskaraktär (så kallad 
avgångsersättning). Den ökade förvaltningskostnaden har bidragit 
till en minskad förvaltningskrona trots att det utbetalade beloppet 
ökat under samma period.

regering är samordnad. Sveriges utvecklingssamarbete möter 
motstånd inom konservativa kretsar med utbrett politiska infly-
tande i Guatemala, särskilt inom områden som mänskliga rät-
tigheter, urfolksrättigheter, landrättigheter, jämställdhet, samt 
sexuella och reproduktiva rättigheter.

Synergier med andra strategier uppnås främst genom den 
globala Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete avseende 
arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens 
principer och Strategin för Sveriges humanitära bistånd. I samband 
med vulkanutbrottet i juni var samverkan mellan den huma-
nitära enheten och Sida i Guatemala stor. Synergier med den 
förstnämnda strategin uppnås främst genom de insatser som 
handläggs av Sida i Guatemala, men implementeras i El Salvador, 
Honduras och Nicaragua med delegerade medel från den globala 
strategin. Detta har medfört synergieffekter på regional nivå som 
bidragit till ett förbättrat genomförande av den bilaterala strate-
gin för Guatemala genom att regionala samarbeten etablerats 
som skapar ökad kraft i demokratistärkande och för skydd av 
mänskliga rättigheter. Sida i Guatemala är delaktiga i viss upp-
följning av andra globala strategier, främst inom FN-stöd, och 
har även skapat ytor för koordinering, samverkan och gemensam 
analys genom olika forum, till exempel med de svenska organi-
sationer som får stöd genom Strategin för stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället. 

Den negativa utvecklingen inom flertal områden – demokrati, 
mänskliga rättigheter, korruption samt SRHR – kan komma att 
påverka det svenska strategigenomförandet framgent. Exempelvis 
kan ett godkännande av liggande lagförslag kring HBTQ-
personers rättigheter och skärpta straff för illegal abort minska 
Sveriges möjligheter att nå strategimålen. Å andra sidan blir det 
svenska stödet än mer betydelsefullt i form av stöd till det civila 
samhället för att driva rättighetsfrågorna framåt.

Tabell 6.5.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

242 210 234

Förvaltningskostnad (mnkr) 17 13 13

Förvaltningskrona 14 16 18

Antalet giltiga avtal 47 40 50

Antalet avtal med avtalsstart 18 9 17

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

36 43 43

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 29 33 28

Antalet godkända avtalsförändringar 28 16 46

Antalet godkända avtalsvillkor 76 71 53

Antalet avtal med avtalsslut 12 13 16

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Guatemala 2016–2020.

Tabell 6.5.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Guatemala 242 210 234
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nivå liknar den struktur som sedan 2011 finns i regionprovinserna 
Artemisa och Mayabeque där projektet Stöd till stärkt kommunal 
styrning och utveckling på Kuba 2018–2022 (11755) ska imple-
menteras.134

Yttrande- och organisationsfriheten är fortfarande kraftigt 
kringskuren. Oberoende journalister fortsätter att ha svårt att 
verka och istället framhålls de statliga mediernas nyckelroll 
för revolutionens försvar. Den internationella organisationen 
Reportrar utan Gränser rankar Kuba lägst i Latinamerika i sitt 
pressfrihetsindex för 2018.135 Ytterligare en grupp som under 
2018 har fått erfara mer kontroll är oberoende konstnärer, där 
en ny förordning tydliggör att alla personer som ägnar sig åt 
konstnärlig verksamhet förbjuds driva den utan godkännande 
av kulturministeriet. Enligt rapporter från Amnesty har artister 
som kritiserat den nya förordningen gripits eller trakasserats.136 
I maj 2018 granskades Kuba i FN:s råd för mänskliga rättigheter, 
Universal Periodic Review. Under sitt anförande vidhöll Kuba att 
det största hindret för kubaners fulla åtnjutande av mänskliga 
rättigheter är USA:s embargo samt betonade Kubas arbete mot 
diskriminering, barn och kvinnors rättigheter samt de ekono-
miska, kulturella och sociala rättigheterna. Många länder lyfte 
skarpa rekommendationer till Kuba om civila och politiska rättig-
heter. FN:s högkommissarie kritiserade också Kuba för att ha 
stoppat MR-försvarare från att delta i granskningen.137 Sida har 
under 2018 bevakat utvecklingen och anpassat verksamheten 
efter behov. Strategigenomförandet har till viss del påverkats av 
ovanstående kontext. 

Den ekonomiska utvecklingen på Kuba har under året 
påverkats av ett antal negativa skeenden138. Bland dessa bör 
nämnas den kraftiga tillbakagången hos den tidigare viktigaste 
handelspartnern Venezuela, låga världsmarknadspriser på 
exportprodukterna nickel och olja, nedgång i turismen, minskat 
handelsutbyte med Brasilien och Argentina samt oväder och 
kraftiga regn som påtagligt minskat skördarna av socker och 
tobak139. Remitteringarna är omfattande och går till cirka 60 pro-
cent av befolkningen. Jordbruksproduktionen är fortsatt blygsam 
och uppåt 80 procent av allt livsmedel importeras. Det fanns 
förhoppningar att presidentskiftet skulle innebära ekonomiska 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 
2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
År 2018 har präglats av politisk kontinuitet även om det under 
året har genomförts nationella val, presidentskifte samt även 
har påbörjats en konsultationsprocess för framtagandet av en ny 
grundlag. 

I mars genomfördes val till Kubas 15 provinsförsamlingar 
samt till landets högsta lagstiftande organ, Nationalförsamlingen. 
I april genomfördes ett historiskt ledarskifte på presidentnivå då 
det för första gången sedan 1959 inte är en person från Castro-
familjen som är landets president. Nationalförsamlingen antog 
i plenum Miguel Diaz-Canel som landets president, eller ordfö-
rande för stats- och ministerråden som den officiella titeln lyder. 
Det har funnits vissa förväntningar på att Diaz-Canels inträde 
skulle kunna bana väg för ett mer öppet och demokratiskt stats-
skick på Kuba men det finns inget som antyder att dessa förvänt-
ningar införlivas. Den nye presidentens budskap är kontinuitet 
och enighet.133  

I juli antog Nationalförsamlingen ett förslag till ny konstitution. 
Kubas statsskick – socialistiskt enpartisystem - kvarstår i försla-
get samt att mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet fortsätter 
att vara underställt byggandet av socialism och föremål för sär-
skild lagstiftning. Det finns förslag på nya skrivningar kring privat 
egendom, samkönade äktenskap och decentralisering vilket, om 
de antas, kan bli förändringar som kan få direkt påverkan för indi-
vider och samhälle. Det är fortfarande oklart hur de föreslagna 
ändringarna kommer att omhändertas inför den slutliga versio-
nen av konstitutionen som ska folkomröstas i februari 2019. 

Dessa pågående politiska processer har inte haft någon direkt 
inverkan på Sidas strategigenomförande men flera samarbets-
partner har följt och deltagit i flera av processerna. Den sam-
arbetspartner som direkt påverkas av eventuella förändringar i 
konstitutionen är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
deras kubanska motpart CEDEL, där konstitutionens förslag om 
decentralisering och omfördelning av ansvar på lokal och regional 
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reformer och lättnader för den stora gruppen egenföretagare, 
men utvecklingen har varit blandad. Vissa lättnader har genom-
förts men samtidigt har andra restriktioner införts. Sida ger stöd 
till Diakonia vilka på Kuba verkar bl.a inom området social och 
ekonomisk rättvisa. Stödet riktar sig till bland annat egenföreta-
gare med fokus på kapacitetsutveckling140. Dessa egenföretagare 
skulle kunna påverkas negativt av ökade restriktioner. Trots ovan-
stående rapporterar regimen att man förväntar sig en tillväxt på 
1–2 procent för 2018, vilket många oberoende bedömare anser 
vara för högt141. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året. 

För Kuba saknas tillförlitlig statistik kring totalt internationellt 
bistånd i förhållande till BNI samt information om givarkontexten. 
Det finns ingen formell givarsamordning. Sveriges bistånd i rela-
tion till landets totala biståndsvolym bedöms vara minimal. Sidas 
bedömning är att de större givarna främst är EU, Japan, Schweiz, 
Spanien och USA. Sida har kontinuerlig dialog med ett antal 
givare i landet. 

Under 2018 har synergier med Resultatstrategin för kapacitets-
utveckling och utbyten för 2014–2017 stärkts då Sida erbjudit 
kubaner tillgång till International Training Programmes (ITP) inom 
områden av relevans för Kuba.

Sveriges strategigenomförande påverkas delvis av den poli-
tiska, sociala och ekonomiska stagnation som råder i landet 
och som beskrivits ovan. Samtidigt kan Sidas samarbetspartner 
genomföra pågående insatser utan större hinder. En strategi Sida 
har upparbetat i förhållande till partner är att genomföra en inle-
dande pilotfas innan Sida fattar beslut om ett mer långsiktigt stöd. 
Detta för att i en komplex miljö säkerställa att förutsättningar 
finns för genomförande och ägarskap på lokal nivå.

Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp för strategin har ökat över tid, vilket härleds 
till att en ny strategi för Kuba beslutades i oktober 2016. Varken 
genomsnittlig avtalslängd eller utbetalat belopp har förändrats 
nämnvärt de senaste åren. Till följd av att strategin kommit längre 
i sin implementering och att många avtal slutits under föregående 
år tecknades ett lägre antal avtal under 2018. Antalet avtalsför-
ändringar och godkända avtalsvillkor har däremot ökat till följd av 
att ett större antal avtal kommit längre i sin implementering.

Förvaltningskostnaderna har inte ändrats under 2018. Detta i 
kombination med ett ökat utbetalt belopp har gett en ökad förvalt-
ningskrona under året.

Tabell 6.5.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

20 16 4

Förvaltningskostnad (mnkr) 2 2 < 1

Förvaltningskrona 13 10 38

Antalet giltiga avtal 11 9 2

Antalet avtal med avtalsstart 3 7 2

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

29 28 31

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 8 8 7

Antalet godkända avtalsförändringar 6 3 0

Antalet godkända avtalsvillkor 17 5 1

Antalet avtal med avtalsslut 4 1 0

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Kuba 2016–2020.

Tabell 6.5.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Kuba 20 16 4
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Etiopien
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

önskvärd riktning, till och med bättre än förväntat. 
• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Bedömningen 

görs gentemot att Sida sedan strategin antogs år 2016 gradvis 
ställt om biståndet och utformat en strategisk portfölj där Sida 
arbetar med underliggande orsaker till fattigdom och konflikt.

• Sida bedömer att insatsportföljen genomförs enligt plan. 

Kenya
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Den utdragna valprocessen under 2017 
har orsakat ett skört politisk och demokratiskt läge under 2018. 
Vidare har torkan och översvärminingar drabbat landet. Detta 
gör att stora utmaningar har drabbat landets utveckling, speci-
ellt inom jordbrukssektorn. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant och har en bra 
sammansättning av insatser utifrån den landspecifika kontexten.

• Sida bedömer att insatsportföljen genomförts delvis enligt plan. 
Det instabila politiska läget under 2017 har försenat implemen-
teringen av flera aktiviteter under 2018. Vissa omfördelningar 
i portföljens genomförande har gjorts under året, bland annat 
mellan jordbruksstödet och demokratisk samhällsstyrning. 

Liberia
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot att reger-
ingsskiftet i Liberia har dragit ut på tiden. Den nya administratio-
nen består av oerfarna politiker och statstjänstemän. Det ekono-
miska läget har försämrats och korruptionen är fortsatt hög. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 

plan. Bedömningen görs gentemot vissa förseningar inom 
insatsportföljen. Dessa beror dels på att en ny regering tillträtt 
dels på personalomsättning på UM. I och med Liberias nya 
utvecklingsstrategi finns nu bättre möjligheter till dialog med 
regeringen.

6.6 Afrika (ap. 9)

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.6.1)

Regional Afrika
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Den ekonomiska integrationen har för-
djupats med beslut av Afrikanska unionen (AU) om både fri rör-
lighet och frihandel inom unionen. Den negativa trenden med 
konstitutionsförändringar för att förlänga sittande statschefers 
mandat fortsatte emellertid under 2018 och MR-situationen har 
i vissa fall försämrats, särskilt i konfliktkontexter och i sam-
band med flykting- och internflyktingkriser. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. 
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan.

Burkina Faso
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i delvis 

önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot den allt svårare 
livsmedelssituationen och det försämrade säkerhetsläget.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Vissa justeringar 
måste emellertid göras för att anpassa portföljen till den nya 
strategin. Det handlar framför allt om att utveckla insatser för 
förnyelsebar energi och sexuella och reproduktiva rättigheter. 
Detta arbete har påbörjats under 2018, men kommer att 
fortsätta in i 2019. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. Bedömningen görs gentemot att vissa insatser är förse-
nade i genomförandet.

Demokratiska republiken Kongo
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i delvis 

önskvärd riktning, där trenden är något mer positivt än under 
tidigare år. Den makroekonomiska stabiliteten ökade, förberedel-
ser för val gjordes och val hölls slutligen den 30 december 2018.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. 
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Tabell 6.6.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Regionalt Afrika söder om Sahara

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Burkina Faso

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

demokratiska Republiken kongo

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

etiopien

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

kenya

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

liberia

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Rwanda
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot att 
utvecklingen inte går i önskvärd riktning inom ett av strategins 
tre stödområden: stärkt demokrati och ökad respekt för 
mänskliga rättigheter. Huvudorsaken till avvikelsen är den 
rwandiska regeringens strikta kontroll av media och det civila 
samhället. Inom stödområdet miljö och klimat går utvecklingen 
delvis i önskvärd riktning och inom stödområdet produktiv sys-
selsättning och marknadsutveckling går utvecklingen i huvud-
sak i önskvärd riktning.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Somalia
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

stort sett i önskvärd riktning, om än i långsam takt och med 
återkommande motgångar. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. 
Insatsportföljen inom de nya områdena miljö och klimat, samt 
i viss utsträckning även säkerhetssektorn, har inte hunnit 
utvecklas. Det har emellertid identifierats inom operatio-
naliseringen och den fördjupade strategiplanen för Somalia 
2019–2021. Från och med slutet på 2019 kommer den samlade 
portföljen spegla den nya strategin. 

• Sida bedömer att insatsportföljen genomförts enligt plan. 

Mali
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

önskvärd riktning.
• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Sida och vissa samarbetspartners, har dock svårt att följa upp 
utvecklingssamarbetet i de konfliktdrabbade delarna av landet.

Moçambique
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Utveckling har varit blandad: Den 
stats finansiella situationen är fortsatt svår, även om det eko-
nomiska läget under året har stabiliserats. Viktiga steg mot ett 
fredsavtal har tagits, samtidigt som oroligheter fortsatt i delar 
av landet. Kommunalval har hållits, men förtroendet för staten 
är lågt och yttrandefriheten stramas åt. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Justeringar har 
gjorts under året: beslut om att inte använda budgetstöd under 
resterande strategiperiod, minskat samarbete via statliga kana-
ler till förmån för samarbete med multilaterala organisationer 
och civila samhället, ökat fokus på fred/mänsklig säkerhet. I 
juli 2018 beslutade regeringen att sänka strategibeloppet för 
Moçambique med 600 miljoner kronor över resterande strategi-
period 2018–2020.

• Sida bedömer att insatsportföljen genomförts delvis enligt 
plan. De flesta insatserna genomförs enligt plan, men insats-
portföljen har inte fyllts på i planerad takt, med något färre 
beredningar och vissa förseningar under året. Ett försämrat 
säkerhetsläge i den norra provinsen Cabo Delgado har lett 
till svårigheter att genomföra planerade aktiviteter där, vilket 
påverkat ett fåtal samarbetspartners.

Tabell 6.6.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Mali

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Moçambique

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Rwanda

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Somalia

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Tanzania
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning 2018. Bedömningen görs gentemot 
den negativa utvecklingen med det krympande demokratiska 
utrymmet, den blandade utvecklingen när det gäller ekonomi 
och privata sektor samt den något mer positiva utvecklingen 
inom tillgången till utbildning. 

• Sida bedömer att insatsportföljen för Tanzania är relevant. 
Under året har insatsportföljen inom demokrati och MR stärkts 
mot bakgrund av ett krympande demokratiskt utrymme i 
landet. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 
De justeringar som beslutades som en följd av halvårsgenom-
gången 2017 har genomförts och stödet till demokrati och MR 
har stärkts. Den ökade årliga allokeringen har absorberats. 
Stödet till landreformer har kommit igång med goda initiala 
resultat.

Uganda
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Utrymmet för fria medier och civilsam-
hället krymper och den exekutiva maken kränker de mänskliga 
fri- och rättigheter genom våld och repression. Samtidigt syn-
liggörs en allt starkare demokratisk rörelse, bland annat inom 
sociala medier, där inte minst ungdomar gör sin röst hörd. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Viss anpassning 
pågår i linje med ny strategi. 

• Insatsportföljen har genomförts delvis enligt plan. Ett antal 
korruptionsärenden har bidragit till att vissa program avslutats 
eller försenats och att nya program har tagit längre tid än för-
väntat. Viss förskjutning i implementering har påverkat resultat, 
men det har också skapat möjligheter att börja om med nya 
partner och utveckla en portfölj som är bättre anpassad till en 
förändrad kontext och en ny strategi.

Sudan
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

i önskvärd riktning. Ekonomisk kris, kraftiga prisökningar och 
inflation har lett till utbredd matosäkerhet för stora delar av 
befolkningen. Denna utveckling resulterade mot slutet av året i 
omfattande demonstrationer och protester som bemöttes med 
våld av säkerhetsstyrkor, med flera dödsfall och skadade som 
följd. Sammanfattningsvis bedöms utvecklingen inom strate-
gins målområden vara negativ även om viss utveckling skett på 
vissa av strategins delområden.

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. 
Bedömningen görs då samtliga pågående insatser är relevanta 
för strategins områden, men att den samlade portföljen ännu 
inte täcker alla strategins nya mål eller delmål.

• Sida bedömer att insatsportföljen genomförts enligt plan. 

Sydsudan
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot att inbördes-
kriget – trots återupptagandet av fredsprocessen följt av ett 
signerat fredsavtal i sep 2018 – fortsatt påverkar alla sektorer 
i samhället. Utrymmet för civilsamhällets aktörer minskas och 
försvåras av nya lagar och avgifter. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. Samtliga 
pågående insatser inom strategin är relevanta för strategins 
områden, men den samlade portföljen täcker ännu inte de två 
delmål – ökad utbildning av god kvalitet och ökade möjligheter 
till hållbar försörjning – som tillkom i den nyligen antagna stra-
tegin. Detta ska inkluderas i det fortsatta arbetet. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. En av totalt sex insatser tvingades dock att avslutas med 
tidigare fondförvaltare pga. administrativa problem. Medel från 
denna insats har omfördelats inom insatsportföljen.

Tabell 6.6.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Sudan

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Sydsudan

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Tanzania

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Uganda

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Samtidigt som utveckling mot merpar-
ten av strategimålen går i önskvärd riktning, finns stora utma-
ningar framför allt vad avser två områden i strategin; tillgång 
till laglig och säker abort som försvåras på grund av av Mexico 
City Policy och konservativa strömningar och resultat avseende 
stärkta mänskliga rättigheter för HBTQ-personer med anled-
ning av tillbakagång för HBTQ-rättigheter i flera länder samt 
minskat utrymme för civila samhället att agera. Även resultat 
kring stärkta hälsosystem visar på utmaningar då insatser 
kräver långsiktighet och politiskt stöd som i vissa länder är 
svagt. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. 
• Sida bedömer att insatsportföljens genomförande går enligt 

plan. 

Zambia
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen går i delvis 

önskvärd riktning. Förändringen mot tidigare år är det betydligt 
minskade demokratiska utrymmet, den ekonomiska krisen 
samt ökad förekomst av korruption vilka alla uppenbarligen 
påverkar utvecklingen i negativ riktning.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. 
Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Zimbabwe
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått 

i delvis önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot 
den komplicerade politiska och ekonomiska situation som 
Zimbabwe befinner sig i. En försämring av det politiska klima-
tet riskerar spä på den ekonomiska kräftgången och försvåra 
ytterligare ekonomisk återhämtning, vilket kommer att påverka 
utvecklingsindikatorer inom samtliga resultatområden. Den 
positiva utvecklingen med ett mer öppet demokratiskt klimat 
som uppstod i början på året är fragil och det finns behov att 
följa utvecklingen noga med hänsyn till måluppfyllnad inom 
framförallt demo/MR. Bedömningen är att påverkan på målen 
för hälsa och SRHR och sysselsättning/miljö/klimat har fortsatt 
i önskvärd riktning. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Tabell 6.6.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Zambia

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Zimbabwe

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Strategi för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR)

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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den kring Tchadsjön. Då satsningen beslutades i juni 2018 har 
operationalisering pågått under hösten, varför det ännu inte 
resulterat i några nya insatser. 

Afrikanska Unionen (AU) genomgår en större reform- och 
omställningsprocess, och dess medlemsstater tycks ställa fler 
krav samt bli mer delaktiga i arbetet, vilket är positivt. Processen 
försvårar dock genomförandet för internationella partners. AU:s 
nya strategi, Medium-Term Plan 2018–2023143 antogs sent och såväl 
2018 som 2019 som benämns nu ”transitionsår”. Sida arbetar 
med övriga givare för att hantera förseningarna men arbetet har 
inte hittills gett resultat när det gäller effektivitet och transparens. 
Detta har resulterat i underutnyttjande av finansiella bidrag från 
Sverige och andra finansiärer. Svårigheterna med direkt stöd till 
AU har hanterats genom ökat indirekt stöd, via multilaterala orga-
nisationer144 och civilsamhällesorganisationer. 

I genomförandet av den regionala strategin används både 
garantiinstrumentet och tekniskt stöd till projektförberedelser 
och rådgivning för att öka mobilisering av privat och institutio-
nellt kapital. Stödet till Världsbanksfonden CIWA145 har fokus på 
utvecklingen av gränsöverskridande vattenresurshanteringspro-
jekt med relevans för regional integration och stärkt resiliens. 
Vidare hjälper UNIDO projekt PFAN146 mindre afrikanska företag 
att utveckla affärsplaner och att komma i kontakt med privata och 
institutionella investerare. 

Det finns för närvarande tre aktiva garantier inom ramen för 
strategin: (1) TRINE147 som syftar till att attrahera privat kapital för 
investeringar i förnyelsebar energi i Afrika, (2) African Guarantee 
Fund148 för utlåning till små och medelstora företag i Afrika samt 
(3) Lendahand garanti149 som förväntas bidra till att öka fattiga 
människors tillgång till förnybar energi, genom att stimulera fler 
aktörer att låna ut pengar till energiserviceföretag i Afrika söder 
om Sahara. (Se tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och 
total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi).

Det svenska regionala utvecklingssamarbetet med Afrika 
söder om Sahara hanteras av UM i Addis Abeba och Sverige utgör 
en relativt stor regional givare. Sverige är drivande i givarkoor-
dinering och har lyft vikten av förutsägbar och långsiktig finan-
siering för AU och andra regionala gemenskaper (REC). Trenden 

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med 
Afrika söder om Sahara 2016–2021

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Svenskt utvecklingssamarbete ska inom ramen för denna stra-
tegi bidra till en ökad regional integration och stärkt kapacitet att 
möta gränsöverskridande utmaningar på regional nivå. 

Sveriges regering har under 2018 fattat beslut om två nya initi-
ativ som inneburit en väsentlig ökning av anslaget inom ramen för 
denna strategi: 1) 800 miljoner kronor för att bygga resiliens mot 
klimatförändringar och naturkatastrofer på Afrikas Horn samt  
2) 400 miljoner kronor för att stödja arbetet med mänsklig 
säkerhet och klimatförändringar i Sahelområdet. Båda satsning-
arna är fyraåriga vilket innebär en ökning av det årliga ansla-
get på 300 miljoner kronor över kvarvarande strategiperiod.142 
Initiativen möjliggör ytterligare insatser i särskilt utsatta områden 
utöver vad som identifierades i operationaliseringsplanen, men 
kräver också mer personalresurser. 

Inga stora förändringar kan skönjas inom demokrati- och 
MR-utvecklingen i Afrika under 2018, som på ett betydande sätt 
påverkat strategigenomförandet. Både negativa och positiva för-
ändringar noteras. Öppningar i Etiopien för politiska aktörer och 
pågående översyn av den begränsande lagstiftningen för civilsam-
hällesorganisationer ger förhoppningar om konsekvenser både 
på nationell och regional nivå. Fredliga maktskiften har skett i 
ett antal länder, medan trenden med konstitutionsförändringar 
för att förlänga sittande regeringschefers mandat fortsätter. 
MR-situationen är fortsatt alarmerande, särskilt i konfliktkontex-
ter och i samband med flykting- och internflyktingkriser. Den 
globala trenden, som även omfattar Afrika, är dock att tillgång till 
rättvisa, civila och sociala rättigheter, ökar. 

Väpnade konflikter i Mali och i området kring Tchadsjön har 
en fortsatt destabiliserande effekt på utvecklingen i närregio-
nen med konsekvenser för säkerheten för boende i områdena: 
Civilbefolkningens stora utsatthet och kopplingen till klimat-
förändringar är något som legat till grund för regeringens 
särskilda satsning i Sahelområdet, som även inkluderar områ-
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Prestations- och förvaltningsanalys
Till följd av de särskilda initiativ som regeringen beslutade om 
2018 har det utbetalade beloppet inom ramen för strategin ökat 
kraftigt under 2018. Den ambition som fastslogs vid operationali-
seringen av strategin 2016, om att minska antalet insatser sam-
tidigt som avtalat belopp skulle öka, har genomförts enligt plan. 
Antalet avtal har minskat samtidigt som utbetalat belopp har mer 
än fördubblats 2016 till 2018. Den genomsnittliga avtalsvolymen 
har också den sett en ökning med över 40 procent från 2016. Den 
genomsnittliga avtalslängden har däremot minskat under denna 
period. Detta kan förklaras av att flertalet längre äldre insatser 
som tidigare förlängts i flera omgångar, på grund av bristande 
måluppfyllnad och lågt budgetutnyttjande, nu har stängts. Det 
främsta skälet till genomförandet av den ovan beskrivna konso-
lideringen av portföljen, i form av minskat antal insatser i kombi-
nation med en högre utbetalningsvolym, var att minska de relativa 
förvaltningskostnaderna och få en positiv utveckling av förvalt-
ningskronan. En sådan ut-veckling kan också ses i resultatet för 
strategin 2018. 

har dock gått mot mer öronmärkning och projektstöd, som delvis 
beror på AU/RECs svaga kapacitet att hantera biståndsmedel. 
Givarkoordinering sker inte mellan EU-medlemsstater på regi-
onal nivå men i så kallad partner’s forum, där störst fokus har 
legat på givargrupper för AU och Intergovernmental Authority on 
Development (IGAD) som oftast sammanträder i Addis Abeba.

Arbetet med att skapa synergier med bilaterala strategier på 
kontinenten och Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rät-
tigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2021 är prioriterat. 
Under 2018 har arbetet med att använda regionala och globala 
processer för att samordna och stärka samarbetet fortsatt. I 
ett första steg har arbetet med genomförandet av de så kallade 
nationellt fastställda bidrag (NDC) till Parisavtalet och uppfölj-
ningen av genomförandet av Maputoprokollet identifierats som 
processer med strategisk relevans för flera av Sveriges samar-
betsländer i Afrika. Fokus har hittills legat på informationsutbyte 
men förväntningen är att samarbetet kommer att leda till när-
mare samverkan och planering mellan aktörer med svenskt stöd. 
Arbetet med att operationalisera regeringens initiativ för Sahel 
och för Afrikas Horn har också inneburit tätare kontakt med bila-
terala program i de berörda regionerna för bättre synergieffekter. 

När det gäller handel och regional ekonomisk integration 
skapar tilltagande protektionism globalt, och på sina håll i Afrika, 
både en risk och en möjlighet. Sida ser ett ökat behov av handels-
politisk och handelsjuridisk kompetens på nationell nivå då regio-
nala och bilaterala handelsförhandlingar ökar i takt med att WTO 
minskar i betydelse. African Continental Free Trade Area initiati-
vet har momentum för tillfället och detta ger ett potentiellt ökat 
fokus på intra-afrikansk handel. En utveckling som kan ha positiv 
inverkan på migration framöver är antagandet av Free movement 
of Persons Protocol150 inom den afrikanska kontinenten, och det 
planerade undertecknandet av Global Compact on Migration i 
Marocko i december. Dessa två ramverk förväntas ha en positiv 
effekt på migrationshantering och stärka samarbetet mellan olika 
aktörer inom området.

Tabell 6.6.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

776 424 365

Förvaltningskostnad (mnkr) 19 20 22

Förvaltningskrona 40 21 17

Antalet giltiga avtal 112 125 134

Antalet avtal med avtalsstart 34 36 27

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

44 47 57

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 39 34 27

Antalet godkända avtalsförändringar 55 60 141

Antalet godkända avtalsvillkor 167 268 251

Antalet avtal med avtalsslut 14 33 25

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges regionala 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–
2021.

Tabell 6.6.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Regionalt Afrika 261 192 185

Regionalt Söder om Sahara 244 154 94

Etiopien 162  –  –

Regionalt Västra Afrika 30 33 34

Somalia 30  –  –

Regionalt Afrikas horn 20 23 10

Regionalt Östra Afrika 19 17 24

Kenya 10  –  –

Regionalt Centralafrika <1 1  –

Regionalt Södra Afrika 1 8 18
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av fickor av torka och produktionen minskade signifikativt jäm-
fört med de senaste fem åren. Mot den bakgrunden formulerade 
Burkina Fasos regering en nödplan till stöd till utsatta grupper. 
Inom ramen för Sveriges nya strategi, vilken anger att sårbara 
hushålls motståndskraft mot klimatförändringar bör stödjas, har 
Sida under 2018 dels berett en akutinsats med FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation (FAO), för stärkt motståndskraft 
mot livsmedelskrisen, dels en långsiktig insats som syftar till 
förbättrad produktivitet och ökad motståndskraft i det småskaliga 
jordbruket.153 Inom dessa insatser finns tydliga synergier med 
det humanitära biståndet. Insatser för att bidra till resultat inom 
området förnybar energi har vidare beretts under 2018.154 

Under 2018 har Sida inte mobiliserat något kapital genom 
garantiinstrumentet. Sida undersöker dock möjligheterna att 
använda sig av garantiinstrumentet, främst med koppling till 
energisektorn. 

Sida i Burkina Faso deltar med en komponent i den regionala 
insatsen Renewable Energy and Adaptation to Climate Change 
Technologies Fund (REACT) – en utlysningsfond för att mobilisera 
privata investeringar i förnybar energi155. REACT mobiliserar ännu 
inga privata medel i Burkina Faso, men det är den långsiktiga 
planen.

Det totala internationella biståndet utgör ca 7,1 procent av BNI 
i Burkina Faso (2017).156 De fem största bilaterala givarna i landet 
är USA, Frankrike, Danmark, Tyskland och Japan. Sverige är 
fortfarande en relativt liten givare i Burkina Faso och andelen har 
minskat under de senaste åren, från 6 procent av det bilaterala 
biståndet 2016 till 1,5 procent 2017157. Givet den nya strategin som 
antogs i november 2017 och en ökad årlig volym är det sannolikt 
att Sverige under 2019 återigen kommer att figurera bland de tio 
största bilaterala givarna. Världsbanken och Europeiska Unionen 
är de största multilaterala givarna. Det finns en gemensam stra-
tegisk planering i EU-kretsen om totalt åtta länder, där Sverige 
deltar aktivt. Givarsamarbetet fungerar relativt väl och Sverige 
deltar framförallt aktivt i givarkoordineringen i rättssektorn, som 
vice ordförande i samordningsgruppen samt har haft en framträ-
dande roll i dialogen på klimat-och miljöområdet.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med  
Burkina Faso 2018–2022151

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Inför 2018 antog regeringen en ny strategi för utvecklingssam-
arbetet med Burkina Faso 2018–2022. Sida har under 2018 utar-
betat en operationaliseringsplan och har börjat att bygga upp 
insatsportföljen. 

Burkina Faso har under 2018 präglats av ett alltmer försämrat 
säkerhetsläge, till följd av ökad instabilitet i grannlandet Mali. 
Huvudstaden Ouagadougou har drabbats av tre terrorattacker 
de senaste två åren. Den 2 mars 2018 genomförde en jihadistisk 
grupp en dubbelattack mot franska ambassaden och Burkina 
Fasos militärhögkvarter. Som en direkt följd därav har den 
svenska ambassaden flyttat till nya lokaler med stärkt säkerhets-
beredskap. Regeringen är nu under stor press att hantera de 
ökade säkerhetshoten och det finns risk för ökad destabilisering. 
Den stora andelen fattiga skapar en grogrund för rekrytering till 
våldsam extremism. Sida undersöker möjligheterna att stödja 
regeringens akutprogram för utveckling av de norra regionerna 
som svar på den försämrade utvecklingen. 

Mycket återstår att göra på jämställdhetsområdet i Burkina 
Faso, men det finns en uttalad politisk vilja att nå framsteg på 
området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inte minst 
för att minska den höga befolkningstillväxten. Under 2018 har 
Sida undersökt möjligheterna för att bereda en insats med fokus 
på sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR), vilket är ett nytt 
område inom strategin. Ett eventuellt beslut kring detta kommer 
under 2019.152

En långsiktig större utmaning handlar om klimatföränd-
ringarnas negativa effekter, vilka förstärks av ett snabbt ökande 
befolkningstryck. De senaste åren har sårbarheten inom livsmed-
elsproduktion ökat då ojämnt spridd nederbörd (geografiskt och 
tidsmässigt) lett till minskad uppodlad areal. Stora produktions-
underskott registreras varje år i delar av landet och foderproduk-
tionen från naturliga betesmarker försvagas också årligen, vilket 
medför problem för boskap. Odlingssäsongen 2017/18 präglades 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin har ökat över tid och i sam-
band med att regeringen fattade beslut om den nya strategin för 
Burkina Faso höjdes strategibeloppet. Även antalet pågående 
insatser har fortsatt att öka då 2018 varit ett år av intensiva bered-
ningar av nya insatser inom ramen för operationaliseringen av 
den nya strategin. Den genomsnittliga avtalslängden har gått ned 
på grund av ett antal kortare förberedande insatser men som ett 
led i operationaliseringen av den nya strategin har avtalsbelop-
pen ökat för ett antal nya insatser. Att antalet avtalsförändringar 
minskar beror på att en större andel insatser ännu befinner sig 
i inledningsfasen. Antalet godkända avtalsvillkor är en indikator 
på den löpande kvalitetsgranskning som görs och kommer öka 
allteftersom genomförandet av de nya insatserna fortskrider och 
milstolpar för vissa avtalsvillkor passeras. 

Den faktiska förvaltningskostnaden har ökat till följd av för-
stärkt bemanning av ambassaden. Detta i kombination med den 
ökade strategivolymen gör att förvaltningskronan ökar marginellt.

Synergier finns med Strategin för Sveriges regionala utveck-
lingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021. Exempelvis 
samverkar stöd inom vattensektorn158, med det bilaterala stödet 
till integrerad vattenhushållning159 och inom skogsområdet finns 
synergier med stöd till förbättrad skogsförvaltning. Inom ramen 
för REACT insatsen (se ovan) finns synergier med sju bilaterala 
strategier samt den regionala strategin för Afrika söder om 
Sahara. Synergier finns också på området mänskliga rättighe-
ter med Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2021 där stöd samverkar för 
att stärka kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättig-
heter.160 

Tabell 6.6.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

217 118 97

Förvaltningskostnad (mnkr) 9 5 7

Förvaltningskrona 23 22 14

Antalet giltiga avtal 31 29 25

Antalet avtal med avtalsstart 10 8 10

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

41 47 51

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 51 47 31

Antalet godkända avtalsförändringar 16 25 22

Antalet godkända avtalsvillkor 65 81 42

Antalet avtal med avtalsslut 2 4 3

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Burkina Faso 20182022.

Tabell 6.6.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Burkina Faso 217 118 97
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och det internationella samfundets ansträngningar för en stärkt 
humanitär dialog med myndigheterna Länken mellan humanitära 
insatser, stabilisering och återuppbyggnad är en av Sidas vikti-
gaste dialogfrågor med såväl andra givare som med staten. Under 
2018 har det humanitära stödet fortsatt att öka, vilket ytterligare 
nödvändiggör utveckling av modeller och stöd för att minska de 
humanitära behoven. Sidas stöd till ett flertal utvecklingsinsatser 
(till exempel Pear+161 genom UNICEF, ACF162 och P4P163 genom 
WFP), liksom till den humanitära fonden164, har utformats för att 
tillvarata synergier och framgångsrikt bidra till att öka motstånds-
kraften hos de människor som lever i fattigdom vid humanitära 
kriser.

Sidas garantiinstrument används tillsammans med USAID för 
att öka viljan hos bankerna FINCA och PROCREDIT165 att nå nya 
målgrupper; framförallt jordbrukare samt mikro-, små och medel-
stora företag. Detta bidrar till uppfyllande av mål inom området pro-
duktiv sysselsättning. (Se tabell 4.11.1 för antalet beslutade garan-
tier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör ca 6,2 procent av 
BNI i DRK (2017).166 Biståndet kännetecknas av svag koordinering 
(inklusive mellan EU och medlemsländer), ständig krisberedskap 
och utbredd givartrötthet. Sida är den 4–5:e största bilaterala 
givaren av utvecklingsbistånd med ett stöd om 323 miljoner 
kronor. Humanitära allokeringar uppgår till 324,5 miljoner kronor 
och gör Sida till den 3:e största bilaterala givaren. Den huma-
nitära responsplanen är en av de globalt största men även den 
sämst finansierade, med för närvarande 26 procent finansiering. 
Internationellt bistånd per capita uppgick 2016 till 27 US-dollar, 
signifikant under andra länder söder om Sahara.167

Den bilaterala strategin har synergier med framförallt Strategi 
för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 
söder om Sahara 2015–2019, Strategi för Sveriges utvecklingssam-
arbete med Rwanda, 2015–2019; Strategi för stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället 2016–2022 samt Strategi för 
Sveriges humanitära bistånd genom 2017–2020. Detta sker i huvud-
sak genom att säkerställa komplementaritet mellan strategierna, 
och om möjligt gemensam utvärdering och uppföljning. En nära 
dialog förs med Folke Bernadotteakademin (FBA) som inom 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Demokratiska republiken Kongo 2015–2019

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Demokratiska republiken Kongo (DRK) uppvisar alltjämt alla 
tecken på den sköra och instabila stat som den karakteriseras 
som. En viss positiv utveckling har emellertid noterats under 
2018: makroekonomisk stabilisering, förbättrat säkerhetsläge 
i vissa provinser samt i större städer, vissa öppningar för 
oppositionella demonstrationer, samt distinkta förberedelser för 
val av president och parlament som slutligen hölls den 30 dec 
2018. Sittande president Kabila deklarerade att han att inte skulle 
ställa upp för omval, vilket välkomnats. Valet har under året över-
skuggat andra frågor i DRK:s dialog med internationella samfun-
det och FN-systemet. 

Under 2018 genomförde Sida en multidimensionell fattigdom-
sanalys för DRK. I denna bedöms 74 procent av befolkningen vara 
multidimensionellt fattiga. Nepotistiska och kleptokratiska makt-
strukturer begränsar människors valmöjligheter, makt och röst 
samt minskar tillgången till produktiv sysselsättning. Under året 
har omfattande och grova övergrepp mot mänskliga rättigheter 
förekommit och i vissa fall förvärrats. Statliga säkerhetsstyrkor 
fortsätter att vara de främsta förövarna av allvarliga kränkningar, 
även om andelen sjunkit. Rättssektorn är svårt eftersatt och 
karaktäriseras av politisering och bristande legitimitet, vilket 
enligt Sidas bedömning tills vidare omöjliggör direkt rättssektor-
stöd. Sida överväger alternativa vägar till att stödja rättssektorn 
genom civilsamhällesaktörer.

Säkerhetssituationen är fortsatt allvarlig med väpnade 
konflikter och våld mellan olika etniska folkgrupper i de östliga 
provinserna. DRK har under 2018 sett den största ökningen av 
internflyktingar i världen, samtidigt har stora grupper internflyk-
tingar börjat återvända till sina hembyar. Den humanitära krisen 
har fortsatt att förvärras; över 7 miljoner lever i matosäkerhet och 
2,2 miljoner barn under fem år lider av svår akut undernäring. 
Samarbetet mellan regeringen och det humanitära samfundet 
har varit högst besvärligt under 2018. Sverige är aktiva i FN:s 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin ökade kraftigt år 2018, något 
som möjliggjordes på grund av lägre allokeringar 2015 och 2016. 
Det totala beloppet kommer att hålla sig inom strategiramen på 
1 225 miljoner kronor 2015–2019. Antal giltiga avtal ökar något, 
vilket även hänger samman med det högre anslaget, likaså gäller 
för godkända avtalsvillkor. En viss minskning i genomsnittligt 
avtalsbelopp förklaras av fler mindre strategiska insatser eller 
stödinsatser i form av till exempel extra revisioner. Under 2018 
uppgick det humanitära anslaget för DRK till 324 miljoner kronor, 
något som påverkar utlandsmyndighetens totala hantering av 
biståndet.

Förvaltningskostnaden ligger kvar på samma nivå. 
Förvaltningskronan har ökat, till följd av den ökade landalloke-
ringen men att antalet årsarbetskrafter har förblivit detsamma, 
varje handläggare hanterar fler insatser.

ramen för utvecklingsstrategin fokuserar på att stärka kapacite-
ten hos individer och institutioner att främja säkerhet och mänsk-
liga  rättigheter.

Efter en lång period av politisk spänning och turbulens i DRK 
ställs stora förväntningar till förestående val avseende ökad poli-
tisk stabilitet, makroekonomisk utveckling, ökade internationella 
investeringar och i förlängningen ökat nationellt engagemang och 
stärkta åtaganden för kongolesernas sociala utveckling och möj-
ligheter. Det finns en starkt uttryckt förväntan från det interna-
tionella samfundet, och i synnerhet från grannländerna i SADC-
regionen, att DRK ska stärka sina ansträngningar att respektera 
konstitutionella principer och stabilisera pågående kriser som 
annars riskerar att spilla över på grannländerna, i form av flyk-
tingströmmar och spridning av väpnad konflikt. Samtidigt är den 
regionala kontexten svårbedömd, då flera av grannländerna (till 
exempel Uganda, Rwanda, Burundi) har ekonomiska intressen i 
DRK och direkta eller indirekta kopplingar till både politiska och 
väpnade grupperingar i landet. En långsiktig stabilisering som ger 
förutsättningar för en bred samhällsutveckling i DRK förutsätter 
därför politisk vilja och förändrat agerande både i Kinshasa och i 
flera andra huvudstäder. Allt detta kan komma att påverka strate-
gigenomförandet på ett positivt sätt, samtidigt måste realistiska 
mål sättas utifrån den komplexa situation som DRK befinner sig i 
och hittills blygsamma steg mot uppfyllande av de globala målen.

Tabell 6.6.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

323 246 223

Förvaltningskostnad (mnkr) 16 16 14

Förvaltningskrona 20 15 16

Antalet giltiga avtal 38 34 30

Antalet avtal med avtalsstart 12 13 7

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

39 44 49

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 42 42 44

Antalet godkända avtalsförändringar 12 12 14

Antalet godkända avtalsvillkor 61 49 49

Antalet avtal med avtalsslut 6 8 9

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015–2019.

Tabell 6.6.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Kongo, demokratiska republiken 323 246 223
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hället.170 För att ytterligare förbättra möjligheterna till ett starkt 
och levande civilsamhälle har Sida gett stöd till uppbyggnad av en 
ledarskapsutbildning för chefer inom det civila samhället. Det nya 
politiska landskapet har inom ramen för denna utbildning möj-
liggjort nya typer av diskussioner, bland annat civila samhällets 
framtida roll och hur ett ledarskap bedrivs i en sådan kontext.171 
Ytterligare stöd från Sida går till Addis Abeba Universitet och dess 
center för mänskliga rättigheter, där ett arbete kring rättshjälp 
pågår. Då arbetet inleddes i form av en pilot under i juli/augusti i 
den orosdrabbade regionen Oromia, är det svårt att ännu påvisa 
effekter, men hittills har 116 personer, varav 67 är kvinnor, erhållit 
rättshjälp vilket inneburit att de erhållit bättre möjligheter till en 
rättvis rättegång.172 

Utöver ovan exempel på stöd till civilsamhället samt till arbe-
tet för mänskliga rättigheter, fokuserar Sida på såväl ekonomiska 
reformer som miljöfrågor. Sida har exempelvis ett stöd för förbätt-
rat investeringsklimat i landet173 och inom miljöområdet har Sida 
genom resiliensarbetet bidragit till ökad kunskap om landskap 
och ekosystem för hållbar utveckling, samt genomfört aktiviteter, 
såsom utbildning och kapacitetsutveckling vilket bidragit till ökad 
sysselsättning och inkomst. Utsatta hushåll, särskilt ensamstå-
ende kvinnor har tack vare programmet och dess aktiviteter börjat 
engagera sig i nya sektorer såsom klimatsmart jordbruk och 
skogsvård.174

Sida har ett garantistöd till Enat Bank (i samarbete med 
USAID) som lånar ut till mer förmånliga villkor åt kvinnoägda  
(i huvudsak små och medelstora) företag. Allmänna svårigheter i 
låneklimatet för målgruppen förvärrades av ett regeringsdirektiv 
som satte tak på bankerna kreditexpansion utanför de politiskt 
prioriterade tillväxtsektorerna, där kvinnor oftast inte utgör 
målgruppen. Därtill uppstod förseningar i ett program som var 
kopplat till Enat bank. Dessa faktorer, jämte normala trögheter 
i starten på nyttjandet av en ny garantiprodukt, har lett till att 
nyttjandegraden av garantin förblivit låg under 2018. Det försenade 
programmet har under 2018 tagit fart och gett positiv effekt; Enat 
undersöker möjligheten att expandera det ytterligare. För att 
främja utvecklingen pågår även försök att diversifiera målgruppen 
för garantin till att även omfatta mikrofinansinstitutioner som i 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 
2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
År 2018 har varit ett turbulent år i Etiopien. En ny premiärminister, 
Dr. Abyi Ahmed, tillträdde i början av april, och en reformprocess, 
som ingen kunde förutspå för bara några månader sedan, har 
inletts och förändrat det politiska landskapet radikalt. Dr. Abyi’s 
första tid har karakteriserats av en febril aktivitet; han har utsett 
ett i princip nytt ledarskap, politiska fångar har släppts ur fäng-
elser, internetrestriktionen har lättat och en dialog med opposi-
tionspartier i diasporan har inletts mm. Dr. Abyi har utlovat omfat-
tande politiska, demokratiska och ekonomiska reformer, bland 
annat en valreform och en rättsreform. NGO-lagen och antiterro-
ristlagen ska revideras och en ny press/medialag ska utarbetas. 
Ett fredsavtal mellan Etiopien och Eritrea skrevs på den 9 juli. 

Trots den positiva utvecklingen är situationen i Etiopien långt 
ifrån oproblematisk. Landet är alltjämt ett av världens fattigaste, 
arbetslösheten är hög (närmare 30 procent)168, produktiviteten i 
jordbruket är låg och den humanitära situationen är fortfarande 
kritisk pga. torka och konflikt. Olösta gränskonflikter kvarstår  
och landet har nu närmare tre miljoner internflyktingar.169  
I gränskonflikterna mellan Somalia och Oromia-regionen har 
behoven av mat och kontantstöd ökat. Bristande resiliens, och 
underliggande orsaker till brist på resiliens, såsom minskad 
skogsareal, uttorkning av våtmarker, brist på klimatsmart jord-
bruk samt fortsatt jorderosion är fortsatt stora utmaningar. 

Sverige har under 2018 påbörjat en anpassning av bistån-
det till de reformprocesser som utlovas och till viss del inletts. 
Anpassningar har bland annat gjorts i stödet till och samarbetet 
med det civila samhället och privata aktörer. Sida bedömer att det 
nya politiska landskapet i kombination med ett mer reforminriktat 
stöd har ökat förutsättningar för att uppnå strategimålen i slutet 
av strategiperioden. Redan nu går att se att Sidas arbete bidragit 
till en rad positiva förändringsarbeten: Sida har exempelvis gett 
stöd till det civila samhället i det nu pågående arbetet med att 
skriva om den idag restriktiva lagstiftningen för det civila sam-
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och konflikter som försvårar för samarbetspartner att genomföra 
sitt arbete i vissa regioner. Ytterligare en humanitär kris på grund 
av torka och/eller konflikt kan också vidare spela in när det gäller 
regeringens och partner engagemang för det långsiktiga samar-
betet.

Prestations- och förvaltningsanalys
År 2017 var det stora omställningsåret då insatsportföljen anpas-
sades till den strategi som beslutats årets dessförinnan. Under 
2018 har antalet nya avtal och nya beredning minskat medan den 
omställning som gjorts i portföljen får fortsatt genomslag i form 
av något färre avtal, högre avtalsbelopp och i jämförelse med 
2017 också längre avtal (även om bemyndiganderamen i viss mån 
begränsat möjligheten att ingå längre avtal). Den stora skillnaden 
mellan utbetalat belopp 2017 och 2018 förklaras med att Sida 
tidigt agerade och planerade utbetalningstakten utifrån en signal 
om att strategin eventuellt skulle komma att tillskjutas ytterli-
gare medel 2018 och därmed förlade flertalet utbetalningar som 
initialt plane-rats till början av 2018 till den senare delen av 2017. 
Några nya medel har emellertid inte tillskjutits strategin under 
året varpå den planerade jämna utbetalningsnivån inte har kunnat 
hållas. 

De minskade utbetalningar under året i kombination med 
att förvaltningskostnader ökat något på grund av bland annat 
förstärkt bemanning innebär att förvaltningskronan påverkats 
negativt.

sin tur ger mindre lån till företrädesvis kvinnliga företagare.175 (Se 
tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad volym 
för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör 5,1 procent av BNI 
i Etiopien (2017).176 De flesta bilaterala och multilaterala aktörer 
finns på plats i Etiopien, inklusive Kina, ofta med sina största 
program. Kina investerar huvudsakligen i infrastruktur och kom-
pletterar på så vis övriga givares aktiviteter i landet. Sverige är 
en medelstor givare vars totala stöd för 2018177 uppgick till 545 
miljoner kronor för 2018. Det svenska humanitära stödet var 
ovanligt stort 2018 (ca 200 miljoner kronor). Sida bedömer att 
givarsamordning och koordinering är underutvecklat i Etiopien, i 
synnerhet inom sektorn demokratisk samhällsstyrning där bland 
annat rättssektorn ingår. Det finns emellertid goda exempel på 
givarsamordning inom hälsa, utbildning och vatten. 

Synergier finns med Strategin för Sveriges utvecklingssamar-
bete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati 
och rättsstatens principer, där olika former av stöd till försvarare 
av mänskliga rättigheter har utgått till Etiopien. Gemensamma 
beredningar har hållits och kontakter till internationella och 
lokala aktörer har förmedlats. Synergier finns även med Strategi 
för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om 
Sahara. Här har gemensamma analys- och uppföljningsresor 
genomförts inom området resiliens och gemensamma ansträng-
ningar för att få Etiopien att skriva på Maputoprotokollet har 
gjorts. Effektiva former för samverkan inom det urbana områ-
det och stadsplanering har utvecklats med Strategi för Sveriges 
globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling. 
Synergier med Strategi för forskningssamarbete och forskning inom 
utvecklingssamarbetet genom gemensam beredning och finansie-
ring.178 Inom ramen för Sidas reseliensarbete finns en insats med 
en humanitär partner, World Food Progamme. Gemensam analys 
och beredning har gjorts och uppföljning kommer att göras med 
Sidas humanitära avdelning. 

Den politiska utvecklingen är överlag positiv och bedöms i 
nuläge bidra till ett bättre och effektivare strategigenomförande. 
Utmaningar kvarstår dock, vilka kan komma att påverka strategi-
genomförandet negativt. Det kan vara ökade etniska spänningar 

Tabell 6.6.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

222 411 202

Förvaltningskostnad (mnkr) 18 21 11

Förvaltningskrona 12 19 18

Antalet giltiga avtal 53 62 45

Antalet avtal med avtalsstart 13 25 13

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

44 40 45

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 40 36 22

Antalet godkända avtalsförändringar 33 36 33

Antalet godkända avtalsvillkor 71 62 76

Antalet avtal med avtalsslut 4 17 6

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Etiopien 2016–2020.

Tabell 6.6.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Etiopien 222 411 202
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också en rad multilaterala organisationer exempelvis via UNDP 
och Världsbanken som arbetar med decentraliseringsåtgärder 
som syftar till att tillgängliggöra grundläggande tjänster till län.181 
Genom stödet till UNDP:s freds- och säkerhetsprogram har Sida 
bidragit till att förbättra Kenyas beredskap för konflikter, risker 
och katastrofer.182 En dialog har även inletts med UNODC för ett 
tänkbart stöd på området antikorruption/integritet.183 Genom 
stödet till International Labour Organization (ILO) bidrar Sida till 
att skapa produktiva och anständiga jobb genom ett samarbete 
med såväl offentliga som privata aktörer.184 Flera av Sidas insat-
ser stödjer vidare arbetet med jämställdhet mellan könen185 och 
genusaspekten beaktas i samtliga insatser.

Utvecklingssamarbetet med Kenya karaktäriseras i hög grad 
av användandet av innovativa och katalytiska instrument som till 
exempel Public Private Development Partnerships (PPDPs) och 
garantier. Sida kommer att fortsätta använda dessa instrument 
där så är möjligt för att mobilisera resurser och kunskaper från 
den offentliga och privata sektorn. Sida har för närvarande fyra 
garantiavtal; ett med en bank och tre med olika mikrofinansinsti-
tut för finansiering till jordbrukssektorn.186 Under 2018 har vidare 
dialoger kring två nya garantier först – en garanti för en obligation 
för utlåning till kommunala vattenbolag och en garanti för ett 
geotermiskt kraftverk.187 Båda dessa planeras för 2019. (Se tabell 
4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad volym för 
garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör ca 3,3 procent av 
Kenyas BNI (2017).188 De flesta bilaterala och multilaterala aktö-
rerna inom biståndet finns på plats i Kenya. Sveriges bistånd 
utgör 2,4 procent av Kenyas samlade nettobistånd (2016). Sverige 
är den tionde största givaren och den fjärde största givaren bland 
EU-länderna. Sveriges totala stöd för 2018 uppgick till 413,1 mil-
joner kronor inklusive 45,1 miljoner för humanitärt stöd.189

Tydliga synergier finns mellan den bilaterala strategin för 
Kenya och Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete 
med Afrika söder om Sahara 2016–2021, exempelvis verkar de 
resiliensinsatser som finansieras ur medlen för Kenyastrategin190 
i samma riktning som den resiliensinsats som finansieras ur 
medlen för den regionala strategin.191 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 
2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Det politiska läget i Kenya har under 2018 varit relativt stabilt, till 
skillnad från 2017 som präglades av val och omval med orolighe-
ter som följd. Den planerade folkräkningen 2019 kan dock skaka 
om det relativa lugnet då styrkeförhållanden mellan etniska grup-
per och valkretsar förväntas ändras. 

Fattigdom är en stor utmaning i Kenya där ca 36 procent av 
befolkningen lever i fattigdom, varav 40 procent på landsbygden. 
Den svenskastrategin fokuserar på att bidra till en utveckling 
som prioriterar människor som lever i fattigdom, men flera 
utmaningar för att nå de allra fattigaste kvarstår. Exempelvis har 
klimat förändringarna förvärrat situationen och skapat en ond 
cirkel av kronisk fattigdom, vilket gör att Sida ser ett ökande 
behov av arbete inom miljö och klimat. Dessutom avser Sida se 
över pågående stöd inom demokratisk samhällsstyrning, i syfte 
att bättre nå den allra fattigaste befolkningen. Ett lyckat exempel 
är dock stödet till sociala trygghetssystem, vilket genom direkt 
stöd når ut till de mest sårbara i Kenya.179

Kenyas regering har under året identifierat fyra policypri-
oriteringar, de så kallade Big Four, dessa utgörs av (1) tillverk-
ningsindustrin, (2) bostäder till överkomliga priser, (3) universell 
sjukvård och (4) trygg livsmedelsförsörjning. Sida har genomfört 
flera beredningar av insatser som anknyter till dessa, bland annat 
energi för de fattigaste, innovativa partnerskap för att skapa 
arbetstillfällen för ungdomar, rättvisa arbetstillfällen inom ramen 
för förnybar energi och resiliens samt (ovan nämnda) sociala 
trygghetssystem för att nå de mest utsatta.180 Tack vare den poli-
tiska stabiliteten har utvecklingssamarbetet kunnat genomföras 
enligt plan under 2018, dock med vissa förseningar.

Via Sida ges stöd till flera viktiga statliga institutioner i Kenya; 
skattemyndigheten, statistikbyrån och kriminalvården har part-
nersamverkan med sina svenska motsvarigheter. Sida ger även så 
kallat paraplystöd till svenska enskilda organisationer (Diakonia, 
Forum Syd), vilka når ut till 50 lokala organisationer. Sida stödjer 
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Under hösten 2018 påbörjades en halvtidsöversyn av strategin 
för utvecklingssamarbetet med Kenya. Översynen inkluderar även 
en multidimensionell fattigdomsanalys. Resultatet av halvtids-
översynen kommer vägleda i eventuella omfördelningar och 
inriktning för pågående strategi.

Prestations- och förvaltningsanalys
Strategin för Kenya är nu inne på sitt tredje år och en halvtids-
översyn pågår. 2018 var en beredningsintensivt år i och med att 
många resurskrävande beredningar inom nya verksamhetsområ-
den slutfördes. Detta speglas i det ökade antalet avtal med avtals-
start. Samtidigt har den genomsnittliga avtalslängden minskat 
något i syfte att inte göra alltför många åtaganden då strategin 
kommer till sitt slut 2020. Antalet avtalsvillkor har minskat då 
antalet större avtal med multilaterala aktörer har ökat med vilka 
avtalsvillkoren generellt sett är färre. Förvaltningskostnaden har 
ökat i enlighet med plan för en ändamålsenlig bemanning, något 
som reflekterar det intensiva beredningsarbetet och resurser 
som detta krävde. Förvaltningskronan har minskat som följd.

Tabell 6.6.10: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

344 413 315

Förvaltningskostnad (mnkr) 41 38 40

Förvaltningskrona 8 11 8

Antalet giltiga avtal 63 62 70

Antalet avtal med avtalsstart 20 9 7

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

45 49 47

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 45 50 33

Antalet godkända avtalsförändringar 40 39 34

Antalet godkända avtalsvillkor 104 169 121

Antalet avtal med avtalsslut 8 17 12

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Kenya 2016–2020.

Tabell 6.6.11:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Kenya 344 413 315
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för att underlätta strategigenomförandet. Strategigenomförandet 
påverkas även av att den nya nationella utvecklingsagendan 
Pro-Poor Agenda for Prosperity and Development (PAPD) lanse-
rades så sent som i oktober 2018. Utvecklingsagendan bygger på 
CDC:s valmanifest med fyra pelare: makt till folket, ekonomisk 
utveckling och arbetstillfällen, en hållbar fred samt god sam-
hällsstyrning/transparens. Sida, och andra givare, har varit med 
och kommenterat på agendan som utgör en ambitiös femårig 
utvecklingsplan med en budget på sju miljarder US-dollar. Givare 
förväntas bidra med hälften av finansieringen. 

Två lagförslag har påverkat det svenska strategigenomföran-
det positivt: Local Governments Act (LGA), som avser att decen-
tralisera politiskt, administrativt och finansiellt beslutsfattande, 
samt Land Righs Act (LRA) som bland annat lagför sedvanlig 
äganderätt till land. Lagförslagen utgör viktiga delar i det konflikt-
förebyggande arbetet samt för hållbar fred, då Liberias högst cen-
traliserade stat samt landdispyter bidrog till landets inbördeskrig. 
Bedömningen är att dessa lagar kommer få en central inverkan 
på Sidas strategigenomförande då Sverige får möjlighet stödja 
operationaliseringen. Insatsstödet till svenska Lantmäteriet har 
i uppdrag att samarbeta med Liberia Land Authority (LLA) för att 
stärka sitt mandat.195 Den nya lagen ger LLA förutsättningarna 
och nödvändigt ramverk för att utföra sitt uppdrag samt opera-
tionalisera lagen. Efter undertecknandet av LGA har Sida i sam-
arbete med UNDP och Liberias inrikesdepartement påbörjat en 
dialog om ett nytt stöd för att främja decentraliseringsreformen 
vilken kommer att utformas 2019. 

I brist på inhemsk politisk vilja till en nationell försoningspro-
cess, har Sida stöttat försoningsprocesser på lokal nivå, bland 
annat genom civilsamhällesorganisationen ZOA som arbetar 
med en form av social gruppterapi.196 Frågan om övergångsrätt-
visa och upprättande av en domstol för krigsförbrytelser har fått 
stort utrymme i media under hösten 2018 och har drivits på av 
ett 70-tal internationella och nationella civilsamhällesorganisa-
tioner, den liberianska diasporan i USA samt FN:s kommitté för 
mänskliga rättigheter. Påtryckningarna för sanning, försoning och 
rättvisa kan ge konsekvenser för Sidas insatsportfölj genom ett 
behov av ökat stöd inom dessa områden. 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia 
2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I januari 2018 tillträdde en ny regering i Liberia under ledning av 
President George Weah. Detta var första gången på över 70 år 
som ett demokratiskt och fredligt maktskifte ägde rum. Det finns 
dock få indikationer på att vallöftena kommer att implementeras i 
en nära framtid och missnöjet växer hos befolkningen. Vidare har 
ekonomin försämrats ytterligare sedan den nya regeringen till-
trädde och enligt Världsbanken har inflationen stigit till 24 procent 
i juni 2018 från 10,8 procent i juni 2017. Världsbankens rapport 
”Doing Business” från 2018 placerar Liberia på plats 172 av 190 
länder192, vilket visar att Liberia har bland de sämsta förutsätt-
ningarna i världen för privatsektorutveckling. Orsaken till detta är 
makroekonomisk instabilitet, svaga institutioner och hög korrup-
tion, vilket i sin tur försvårar Sidas arbete med att bidra till ökad 
sysselsättning och fattigdomsbekämpning. Sidas insatser syftar 
till att främja privatsektorutveckling och arbetstillfällen, bland 
annat inom sektorn för förnybar energi genom stöd till Renewable 
Energy and Adaptation to Climate Technologies (REACT).193 REACT i 
Liberia är fortfarande i uppstartsfasen, men det långsiktiga målet 
är att stimulera investeringar och innovationer inom den privata 
sektorn för en kostnadseffektivare och renare energiproduktion. 
2018 markerar Liberias andra år som medlem av WTO, och Sida 
ger fortsatt stöd till att stärka landets institutionella kapacitet för 
att främja WTO-medlemskapet.194

Regeringsskiftet har försvårats och fördröjts av att presiden-
ten direkt tillsätter ca 4000 positioner ända ner på provins och 
distriktsnivå. Tillsättningar har gjorts i syfte att stärka reger-
ingspartiets Coalition for Democratic Change (CDC) närvaro i 
statsapparaten. Kunskap från den tidigare regeringens personal 
har på så vis gått förlorad. Kapaciteten är låg inom samtliga 
ministerier och koordineringen på nationell nivå inom sektorer 
som Sida stödjer, till exempel rättssektorn, har stannat av helt. 
Dessa utmaningar bidrar till att Sida framöver kan behöva se 
över behoven av kapacitetsstärkande stöd till vissa ministerier 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin ökade för tredje året i rad 
under 2018, vilket ligger i linje med ökningen av strategibeloppet. 
Flertalet nya beredningar har genomförts vilket förklarar såväl 
det ökade utbetalade beloppet som antalet avtal med avtalsstart 
under året. Den genomsnittliga avtalslängden har minskat något 
på grund av att flera kortare avtal har signerats under året. Dessa 
avser mer avgränsande insatser till exempel avtal för genom-
förande av studier vilka normalt har en kortare avtalslängd. Den 
humanitära enheten på Sida hade ett flertal insatser i Liberia 
under Ebola-epidemin. Dessa insatser har succesivt avslutats 
vilket har resulterat i att antalet godkända avtalsvillkor har mins-
kat.

Förvaltningskostnaden för 2018 förväntades öka då en ny loka-
lanställd handläggare för miljö anställdes på utlandsmyndig heten 
i Liberia. Dock har två tjänster varit vakanta under en längre 
period under 2018 vilket innebär att förvaltningskostnaden förbli-
vit oförändrad medan förvaltningskronan har ökat. 

Under 2018 har inget mobiliserat kapital mobiliserats via 
garantiinstrument i Liberia och det finns inga aktiva garantier 
inom ramen för strategin.

Det totala internationella biståndet utgör ca 33,5 procent av 
BNI i Liberia (2017).197 Det är en utmaning att få korrekta och upp-
daterade siffror på hur givarkontexten ser ut i Liberia, vilket till 
del beror på bristande kapacitet inom landets statliga förvaltning. 
Enligt OECD/DAC är de största bilaterala givarna USA, Tyskland, 
Sverige, Japan och Norge. I och med fåtalet bilaterala givare har 
Sverige en unik position med en relativt stor finansiering och en 
stark närvaro som främjar politisk dialog. 

Synergier finns med Strategi för Sveriges humanitära bistånd 
genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
2017–2020 genom det stöd som gavs i samband med de kraftiga 
översvämningarna under sommaren 2018. REACT insatsen som 
nämns ovan har synergier med sju bilaterala strategier samt 
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 
söder om Sahara 2016–2021. 

FN:s fredsbevarande mission, UNMIL, lämnade Liberia i mars 
2018 efter nästan 15 år i landet. I samband med detta beslutades 
att Resident Coordinator (RC) kontoret och UNDP skulle få en 
större roll i linje med FN:s reformagenda. Synergier finns därmed 
med Strategin för hållbar fred, som bidragit till att stärka RC kon-
toret i samband med UNMIL:s avveckling.

Tabell 6.6.12: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

319 188 173

Förvaltningskostnad (mnkr) 17 17 15

Förvaltningskrona 18 11 12

Antalet giltiga avtal 52 53 60

Antalet avtal med avtalsstart 16 9 10

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

47 52 51

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 45 47 34

Antalet godkända avtalsförändringar 28 24 23

Antalet godkända avtalsvillkor 69 102 99

Antalet avtal med avtalsslut 16 15 15

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Liberia 2016–2020.

Tabell 6.6.13:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Liberia 319 188 173
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på bekostnad av övergripande koordination. Trots detta kan föl-
jande noteras. EU-delegationen med medlemsstater har under 
året inlett en process för gemensamprogrammering i Mali för 
perioden 2019–2023 som ska samordna och relatera till nationella 
handlingsplaner och strategi för ekonomisk tillväxt och fattigdoms-
bekämpning. I kraft av sin storlek har Sverige kunnat bidra till en 
aktiv givarkoordinering inom miljö- och klimatområdet, till exempel 
inom klimatfinansiering och uppföljning av Malis klimat åtaganden. 
Trots relativt begränsade svenska investeringar bidrar Sverige allt-
mer till givarsamordningen inom energiområdet. Inom vattensek-
torn har Sverige genom givarekoordinering bidragit i diskussioner 
om hur samarbetet kring vatten, sanitet och hygien kan stärkas 
samt hur integrerad vattenresursförvaltning kan få en starkare 
koordinerande roll. Sverige har också framhävt vikten av att större 
institutionella förändringar kan stöttas av givare men att regeringen 
bör leda processen. Goda ansträngningar har gjorts samfällt av 
givarna i en tematisk grupp led av Sverige och UNDP inför valpro-
cessen för att koordinera valstöd i en gemensam korgfond och 
framföra harmoniserad dialog och budskap i synen på valet.

Synergier finns med Strategin för Sveriges regionala utveck-
lingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021, inom 
områden som uppbyggnad och rekonstruktion i postkonfliktsitu-
ationer samt konfliktprevention samt inom förnybar energi och 
integrerad vattenförvaltning. Vidare finns synergier med Strategin 
för hållbar fred 2017–2022 omfattande bland annat uppföljning 
av och harmonisering med den regionala planen för UNSCR 
1325 och efterföljande resolutioner. Samråd sker här med Folke 
Bernadotte Akademin, som har ansvar för resultatmål kring 
mänsklig säkerhet i strategin för utvecklingssamarbetet med 
Mali. Sida arbetar också för att stärka länken mellan humanitära 
insatser och långsiktig utveckling genom insatser för att stärka 
motståndskraft i norra Mali. Här kan särskilt nämnas stöd till en 
andra fas av Våtmarksprogrammet och ett nytt stöd till FAO.202 
Stödet till Våtmarksprogrammet bidrar till att stärka lokal eko-
nomisk kapacitet samt till hållbart användande av naturresur-
ser i deltat baserat på en markanvändningsplan som gäller för 
Mopti, Segou och Tombouctou. Denna markanvändningsplan har 
potential att signifikant bidra till fred och säkerhet. Stödet till FAO 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 
2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Under 2018 har den maliska statens fokus legat på presidentvalet 
och den redan försenade fredsprocessen har fått stå tillbaka för 
valprocessen. Vissa samarbeten med statliga aktörer påverkades 
negativt av detta genom att väntade regeringsbeslut inte fatta-
des, strategier inte genomfördes och upphandling av varor och 
tjänster senarelades till efter valet. Den nya regeringen presente-
rades relativt snabbt och med få ministerbyten och bedömningen 
görs att merparten av samarbetet kan förväntas fortsätta som 
planerat. Den begränsade kapaciteten hos statliga institutioner 
har också påverkat genomförandet av strategin. Försämringen 
i säkerhetssituationen i centrala och norra Mali påverkar också 
fortsatt negativt och gör det svårt att besöka områdena i fråga 
men leder även till att transportutrustning och annan nödvändig 
materiel är svår att erhålla och distribuera i dessa delar av landet. 
Spänningar mellan boskapsskötare och jordbrukare är en av flera 
orsaker till konflikt framförallt i centrala Mali. Traditionellt har 22 
procent av Malis nötboskap funnits i Nigerdeltat. Nu är den siffran 
40 procent så ytterligare spänningar kan förväntas.

Det totala internationella biståndet utgör 9,1 procent av BNI i 
Mali (2017).198 Sveriges andel av det bilaterala biståndet till Mali 
är runt 3 procent. De fem största givarna är Europeiska unionen, 
Världsbanken (IDA), USA, Tyskland och Kanada. Sverige är den 
nionde störste givaren och räknas som en medelstor givare.199 
Av EU:s medlemsstater är i fallande storleksordning Tyskland, 
Frankrike, Danmark, Nederländerna och Sverige de fem största 
givarna.200 Sverige är en av många givare inom områdena jäm-
ställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter resp. mänsklig 
säkerhet, men utgör en av de största givarna inom miljö- och 
klimat (runt 20 procent).201 Det finns ett väl fungerade givarsam-
arbete på teknisk- och insatsnivå, men intrycket under de senare 
åren är att intresset för harmonisering och samstämmighet 
successivt har minskat hos andra givare och att biståndet i 
större grad politiserats och den egna synligheten blivit viktigare 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin har ökat över tid vilket 
hänger samman med att den gällande strategin för 2016–2020 
har ett högre årligt och totalt anslag som fått genomslag under 
2017 och 2018. Det totala antalet avtal samt antalet insatser med 
avtalsstart 2018 har ökat vilket speglar den plan som mynnade 
ut från operationaliseringen om att kontinuerligt introducera och 
ställa om portföljen till nya områden och resultat. Antalet avtals-
förändringar har hållit sig konstant under 2017–2018 vilket beror 
på att en större andel insatser ännu befinner sig i inledningsfa-
sen. Medelavtalslängden och genomsnittligt avtalsbelopp är dock 
något lägre än föregående år som en konsekvens av att avtalen 
till viss del ingås med nya partner och inom nya områden och där 
Sida undviker att ta för stor risk genom att inledningsvis inte gå in 
i för omfattande avtal.

Förvaltningskostnaden är stabil över de tre åren medan för-
valtningskronan har ökat över tid till följd av ökad strategivolym 
och ökat utbetalat belopp. 

 möjliggör genomförandet av viktiga aktiviteter inom ansvarsområ-
den som WFP, UNICEF och FAO gemensamt kommit överens om 
där FAO framförallt fokuserar på stöd till nomadiska boskapsskö-
tare, rehabilitering av betesområden, säkerställande av vatten-
tillgång och nutrition. Detta knyter även an till Sidas stöd till tre 
civila samhällesorganisationer  som samverkar i ett gemensamt 
program och bidrar till en inkluderande och samordnad förvalt-
ning av naturresurser av byar på landsbygden, med en betydande 
förbättring av kvinnornas deltagande i naturresurshantering och 
en betydande minskning av konflikter över naturresurser.203

Sida har ett uppdrag inom strategin att inom resultatområdet 
Mänsklig säkerhet och frihet från våld bidra till resultaten Stärkta 
freds- och försoningsmekanismer på nationell och lokal nivå 
respektive Stärkt inflytande och deltagande för kvinnor i freds-
processer och i freds- och statsbyggande. I detta syfte har Sida 
bland annat en insats med FN:s Förvaltningsfond för fred och 
säkerhet, som administreras av MINUSMA.204 I Mali har Sida ett 
samarbete med USAID som syftar till att gemensamt utveckla 
innovativa former för finansiering.205 Samarbetet syftar till att 
främja småskaliga investeringar genom ett garantiavtal på sju år 
med Bank of Africa (BoA) och La Banque Internationale pour le 
Commerce et I’Industrie du Mali (BICIM) för att öka utlåningen till 
jordbrukssektorn och till kvinnliga företagare i alla sektorer i Mali. 
I slutet av september täckte garantin fem lån via BICIM och 259 
lån via BoA. Komponenten för tekniskt stöd har sedan slutet av 
2017 hjälpt ytterligare 293 låntagare att få lån via banker och mik-
rofinansorganisationer som inte omfattas av garantiavtalet. Att 
arbeta med aktörer som står utanför garantin var en strategi som 
antogs för att hjälpa så många låntagare som möjligt, se tabell 
4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad volym för 
garantiverksamheten per strategi).

Under 2017 gjordes en utvärdering av garantin och det tek-
niska stödet som visar på att båda delarna är relevanta för 
kvinnor inom jordbrukssektorn i Mali. Det finns även utrymme 
att stärka kopplingen till Sida-finansierade projekt som 
Våtmarksprogrammet och programmet för decentraliserad 
skogsförvaltning (GEDEFOR) vilket är en prioriterad fråga i dialog 
samt uppföljning av styrdokument, arbetsplaner och rapporter206. 

Tabell 6.6.14: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

303 239 192

Förvaltningskostnad (mnkr) 15 15 14

Förvaltningskrona 20 16 14

Antalet giltiga avtal 30 25 30

Antalet avtal med avtalsstart 9 5 3

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

48 50 44

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 61 64 37

Antalet godkända avtalsförändringar 14 14 29

Antalet godkända avtalsvillkor 44 64 49

Antalet avtal med avtalsslut 1 1 6

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Mali 2016–2020.

Tabell 6.6.15:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Mali 303 239 192
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Riksåklagarens hantering av de så kallade ”hemliga lånen” var 
under året fortsatt otillräcklig vad gäller såväl transparens som 
ansvarutkrävande, vilket fördjupade och förlängde krisen efter-
som IMF inte kunde återetablera något finansiellt samarbete.211 
Regeringen genomförde dock viktiga reformer för att förhindra 
liknande låneaffärer i framtiden.212 Situationen kring yttran-
defrihet försämrades, där en känd journalist misshandlades. 
Journalister verksamma utanför statskontrollerad media mottog 
hot och uttryckte behov av skydd. Sida arbetar med mänskliga 
rättigheter och fri media främst inom det stora civilsamhällespro-
grammet AGIR. 213 

Under året gjordes ett antal förändringar avseende modalite-
ter, avtalsparter och strategibelopp inom ramen för strategige-
nomförandet. Bland annat togs beslut om att inte använda bud-
getstöd under resterande strategiperiod, samarbete via statliga 
kanaler minskade till förmån för samarbete med multilaterala 
organisationer och det civila samhället, och en ökad ambitions-
nivå kring det tematiska området fred/mänsklig säkerhet. I juli 
2018 tog regeringen beslut om att sänka strategibeloppet för 
Moçambique med 600 miljoner kronor, vilket mer eller mindre 
motsvarade det planerade beloppet för budgetstöd 2018–2020.

Vad gäller användandet av andra finansieringsformer än 
gåvomedel hade Sida under 2018 två aktiva garantiinsatser i 
Moçambique,214 båda med inriktning på tillgång till finansiella 
tjänster. Dessa har under 2016–2018 bland annat genererat 1675 
lån till mikro, små och medelstora företag, av vilka 36 procent 
gått till kvinnliga företagare på landsbygden.215 (Se avsnitt 4.11 
samt tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad 
volym för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör ca 15,6 procent av 
BNI i Moçambique (2017).216 Sveriges andel av det totala bistån-
det utgjorde ca 6 procent, vilket gör Sverige till den tredje största 
bilaterala givaren i landet.217 Sverige har en viktig roll i utveck-
lingssamarbetet och deltar i flera givararbetsgrupper. Sverige 
var under 2018 ordförande i arbetsgrupperna för energi respek-
tive offentlig finansiell styrning samt deltog i arbetsgruppen för 
valfrågor. Noterbart är att alltmer bistånd kanaliseras genom 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Moçambique 2015–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
År 2018 har liksom tidigare år präglats av en rad förändringar i 
kontexten vilket påverkat Sidas strategigenomförande. 

I början av året nådde president Nyusi en överenskommelse 
med det största oppositionspartiet Renamo gällande decentrali-
sering som innebär att det lokala styret på provins-, distrikts- och 
kommunnivå ska väljas genom val. Under året skedde även ytter-
ligare framsteg avseende demilitarisering av Renamos styrkor, 
vilket utgör ett viktigt steg mot ett slutligt fredsavtal och minskad 
risk för återfall i konflikt vid presidentvalet 2019. Detta ger en 
stabilare kontext för utvecklingssamarbetet. Oroligheterna i den 
norra provinsen Cabo Delgado fortsatte med väpnade attacker207, 
vilket påverkade säkerhetssituationen för den lokala befolkning 
ensamt ett fåtal av Sidas samarbetspartners, bland annat en 
sysselsättningsinsats vars planerade aktiviteter i provinsen sköts 
upp.208

Moçambiques statsfinansiella situation var fortsatt svår. Under 
året var den ekonomiska tillväxten över förväntan, men under 
sin potential, driven främst av stark export och till viss del tillväxt 
inom jordbrukssektorn, som är central för de flestas försörj-
ningsmöjligheter. En stram penningpolitik bidrog visserligen till 
minskad inflation och stabiliserade prisnivåer på viktiga basvaror, 
men ledde även till höga räntor med negativa konsekvenser för 
små- och medelstora företag, och därmed sysselsättningen.209 
Varierande väderförhållanden, med stora geografiska variationer 
i nederbörd, ledde till goda skördar och överskott i de centrala 
och norra delarna av landet men underskott i söder, där risk för 
kris under 2019 föreligger.210 Sidas arbete med inkluderande eko-
nomisk utveckling påverkades av samtliga dessa faktorer genom 
dess kopplingar till sysselsättning och försörjningsmöjligheter 
samt prisnivåer på viktiga basvaror.

Kommunalvalen genomfördes relativt problemfritt i oktober 
med inslag av enstaka lokala oegentligheter. Frelimo vann flerta-
let kommuner, men oppositionen gjorde ett starkare val än 2010. 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Efter två år av omprogrammering med anledning av det frysta 
generella budgetstödet (2016–2017), kan en viss återhämtning 
skönjas 2018 dels i form av ett ökat utbetalat belopp, dels i 
form av färre nya avtal och avtalsförändringar. De förändrade 
förutsättningarna för samarbete med Moçambique de senaste 
åren föranledde att det totala strategibeloppet i juli 2018 sänk-
tes med 600 miljoner kronor till 3,5 miljarder. Trots den sänkta 
totala strategivolymen kan det årliga utbetalda beloppet öka 
och delvis kompensera för den låga nyttjandegraden 2016–2017. 
Förvaltningskostnaden har ökat något mer mellan 2017 och 
2018 än föregående år främst med anledning av förvaltningen av 
en regional energiinsats och stöd från utsänd avseende lån och 
garantier på UM i Kenya. Förvaltningskronan är trots den ökade 
förvaltningskostnaden densamma som 2017, i och med att utbe-
talat belopp 2018 är betydligt högre än 2017 

multilaterala organisationer i Moçambique, vilket ger dem en allt 
viktigare roll och större ansvar. 

Givet den stora insatsportföljen finns flera synergier med 
såväl globala som regionala strategier däribland: ”Strategi för 
forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 
2015–2021”, ett samarbete med Moçambique som firade 40 år 
under hösten; ”Strategi för Sveriges regionala utvecklingssam-
arbete med Afrika söder om Sahara” inom förnyelsebar energi, 
”Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
i Afrika söder om Sahara”; Sidas garanti instrument; samt de 
globala stöden till IFC och ILO. Ett exempel från 2018 är samman-
kopplingen av stöd mellan den bilaterala strategin och Strategi för 
Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om 
Sahara då en utlysningsfond inom förnybar energi beviljades och 
finansierades i samarbete med Sidas regionala kontor.218 

Tabell 6.6.16: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

542 454 512

Förvaltningskostnad (mnkr) 37 30 26

Förvaltningskrona 15 15 19

Antalet giltiga avtal 54 60 61

Antalet avtal med avtalsstart 9 16 17

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

50 47 55

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 71 77 76

Antalet godkända avtalsförändringar 24 33 21

Antalet godkända avtalsvillkor 116 138 129

Antalet avtal med avtalsslut 5 9 11

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Moçambique 2015–2020.

Tabell 6.6.17:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Moçambique 542 454 512
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Den regeringsadministration som formades efter president-
valet i augusti 2017, där tidigare miljö- och naturresursministeriet 
(MINIRENA) delades i två nya ministerier, kom att innebära en för-
sening och förändring av den planerade insatsen att stärka miljö-
ministeriets kapacitet. Under 2018 sjösattes slutligen en förbere-
dande fas av samarbete.223 Under året har vidare energipolitiken 
ändrat inriktning och den överenskomna elektrifieringsplanen 
förändrats. Detta har inneburit att ambassadens pågående 
stöd till off-grid lösningar för avlägset belägna hushåll har för-
senats.224 Förseningarna inom detta område beror också på 
intern kapacitetsbrist på utlandsmyndigheten med ansvar för 
strategigenomförandet. 

Det finns för närvarande två garantier225 inom ramen för denna 
strategi, vilka signerades med Rwandas utvecklingsbank i juni 
2018. Syftet är att möjliggöra finansiering för privata aktörer aktiva 
inom utvecklingen av förnybara energilösningar, samt slutanvän-
dare av dessa lösningar. Insatsen bidrar dels till att öka möjlighe-
terna att starta och driva kommersiell verksamhet inom området, 
dels till att möjliggöra en grön utveckling inom energisektorn (se 
avsnitt 4.11 samt tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och 
total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör 15,6 procent av 
BNI i Rwanda (2017).226 Trots den relativt höga andelen är 
givarsamfundet i Rwanda jämförelsevis litet. Bland samtliga 
bi- och multilaterala givare var Sverige den 14 största givaren 
Rwandas budgetår 2016/17. Sveriges andel av det totala bistån-
det till Rwanda var samma år knappt 1 procent.227 Sida bedömer 
att Sverige är en av de mest betydelsefulla givarna inom stöd 
till organisationer i det civila samhället. Samordning mellan 
biståndsgivarna fungerar väl medan samordning och dialog 
mellan givarkollektivet och regeringen brister. Detta speglas i 
bristande transparens och vilja att föra en gemensam dialog med 
givarkollektivet.

Synergi har sökts i forma av samordning och informations-
utbyte mellan de strategier som berör länderna kring de stora 
sjöarna, främst DRK och Uganda. En informell grupp (med repre-
sentanter från Sida i Kinshasa, Kigali, Kampala, Addis Abeba, 
Stockholm samt UD och FBA) har bildats, vilken förbättrar utbytet 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda, 
2015–2019

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Under 2018 har utvecklingen i Rwanda varit tvetydig, och därmed 
även Sidas förutsättningar i strategigenomförandet. Medan 
människors ekonomiska och sociala resurser, möjligheter och 
val sakta stärks, råder fortfarande problem med barnnutrition, 
bristande tillgång till sjukvård och utbildning med kvalitet, vilket 
främst drabbar de fattigaste på landsbygden. Det finns vidare ett 
beskuret utrymme för civila samhället och bristandet respekt för 
politiska rättigheter som inskränker individens makt och röst. 
Vid parlamentsvalet i september 2018 gavs två mindre partier 
plats i parlamentet, vilket gav hopp om ökad politisk pluralism. 
Samtidigt fortsätter kontrollen av organisationer inom det civila 
samhället vilket under 2018 har uttryckts i form av en inkomst-
skatt för civilsamhällsorganisationer med svårtolkade effekter219. 

Relationen till grannländerna med de lågintensiva konflikterna 
i östra DRK, det instabila läget i Burundi samt försämrat sam-
arbetsklimat med Uganda har under året fortsatt att påverka 
Rwanda genom fortsatt mottagande av flyktingar och försvårade 
handelsrelationer. Det freds- och försoningsarbete och den 
gränsöverskridande dialog mellan lokalsamhällen och besluts-
fattare i Rwanda, DRK och Burundi som Sverige stödjer har dock 
fortsatt uppvisat positiva resultat.220

Den socio-ekonomiska kontexten i Rwanda är i huvudsak 
gynnsam. Landets tillväxt har emellertid avtagit något från 8 
procent till 6 procent221. Den privata sektorn spelar en nyckelroll i 
den fortsatta ekonomiska utvecklingen men Rwandas företag är 
mindre konkurrenskraftiga än sina grannländers, särskilt små 
företag. Andelen jobb utanför jordbrukssektorn har ökat under 
en längre tid men ännu fler jobb måste skapas eftersom en så 
stor del av den arbetsföra befolkningen fortfarande står utanför 
arbetskraften, särskilt unga. Sverige stödjer Rwandas nationella 
sysselsättningsprogram och andra program för ökat företagande, 
mer inkluderande finansiell sektor och stärkta rättigheter på 
arbetsmarknaden222. 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det belopp som har betalats ut inom strategin har ökat under 
2018, till följd av en ökad delegering. Antalet giltiga avtal har 
minskat över tid vilket beror på att strategin närmar sig sitt slut 
och Sida därmed har att förhålla sig till begränsningarna avse-
ende möjligheten att ingå nya och längre avtal innan ny strategi 
har beslutats. Sida har också en ökning av det genomsnittliga 
avtalsbeloppet över tid, vilket är enligt plan då högre volymer och 
färre avtal kan öka möjligheterna för en mer effektiv hantering av 
insatsportföljen.  

Förvaltningskostnaden för strategin har minskat, vilket för-
klaras av att en av Sidas bilaterala biträdande experter (BBE) vid 
ambassaden avslutat sin tjänstgöring och att en återrekrytering 
av denna inte har gjorts. Förvaltningskronan har som följd ökat.

av erfarenheter och analyser. Under 2018 genomfördes bland 
annat en gemensam studieresa till östra Kongo i syfte att studera 
konfliktlösningsinitiativ med ungdomsfokus. 

Det stöd som ges till University of Rwanda i syfte att stärka 
utbildning på mastersnivå och universitets kapacitet i olika avse-
enden, inklusive innovation, har som huvudsyfte att bidra till 
förbättrade levnadsvillkor, men bidrar också till genomförandet 
av Strategi för forskningssamarbetet och forskning inom utvecklings-
samarbetet 2015–2021.228 Insatsen ligger väl i linje med forsknings-
strategins fokus på uppbyggnad av inhemsk forskningskapacitet 
på universitet för att därigenom stärka ansvaret för och ägaskapet 
av det egna landets utveckling.

En rad tendenser i närområdet riskerar att få en spill-over-
effekt i Rwanda i form av ökat antal flyktingar och försämrade 
handelsrelationer, vilket i sin tur kan inverka på Sveriges möjlig-
heter att genomföra strategin. Det handlar dels om de regionala 
spänningarna med risker för en spridning av ebolautbrottet i östra 
DRK, det instabila läget i Burundi samt försämrat samarbets-
klimat med Uganda. 

Tabell 6.6.18: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

213 195 176

Förvaltningskostnad (mnkr) 13 16 16

Förvaltningskrona 16 12 11

Antalet giltiga avtal 31 32 35

Antalet avtal med avtalsstart 6 6 10

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

46 44 44

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 38 38 33

Antalet godkända avtalsförändringar 15 14 6

Antalet godkända avtalsvillkor 104 106 74

Antalet avtal med avtalsslut 7 4 6

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Rwanda, 2015–2019.

Tabell 6.6.19:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Rwanda 213 195 176
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mekanismerna inom biståndsarkitekturen som etablerats för 
att möjliggöra somaliskt ledar- och ägarskap för utvecklingen i 
landet. Detta har försenat processer och reformer inom andra 
sektorer utöver de som nämnts ovan. I likhet med det internatio-
nella samfundet har Sverige uppmanat alla parter till konstruktiva 
samtal för att återuppta samarbetet, samt att inte göra utveck-
lingsansträngningar till gisslan för politiska motsättningar. Under 
november hade de flesta medlemsstaterna återupptagit delta-
gande i koordineringsmötena på teknisk nivå. Potentiella negativa 
effekter för strategigenomförandet som hade kunnat uppstå om 
samarbetsproblemen fortsatt kunde därigenom undvikas. Politisk 
instabilitet är fortsatt en risk för utvecklingssamarbetet i Somalia, 
en risk som sannolikt inte minskar inför valen 2020/2021. Fortsatt 
välkoordinerat påverkansarbete från det internationella samfun-
det, där Sverige spelar en framträdande roll, förblir den viktigaste 
metoden att förebygga och hantera denna risk.

Under 2018 inleddes ett stöd till den första garantin i Somalia; 
syftande till att öka tillgången på kapital för små- och medelstora 
företag (fr a dem som drivs av kvinnor och ungdomar).230 Genom 
stöd via NGO:n Shuraako, har sju banker involverats och flera 
aktörer, såväl internationella (ex Världsbanken) som somaliska  
(fr a banker), visar stort intresse för garantin. (Se avsnitt 4.11 
samt tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad 
volym för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör 24 procent av BNI 
i Somalia (2017).231 Sveriges andel av totala biståndet utgör 5,6 
procent (2017)232. Givarna och internationella organisationer följer 
Somalias nationella utvecklingsplan (NDP) Plan 2017–2019. Det 
finns för närvarande ingen gemensam-programmering mellan EU 
och medlemsstaterna för Somalia. De fem största givarna (orga-
nisationer och/eller länder) är EU, Storbritannien, USA, Tyskland 
och Sverige233. Som givare har Sida en särskilt framträdande roll 
rörande jämställdhet och mänskliga rättigheter, SRHR, samt 
numera även för miljö och klimat. Samarbetet mellan givarna 
fungerar väl och sker huvudsakligen inom ”Somalia Donor 
Group”, som Sida är en av medordförandena för, samt Informal 
Humanitarian Donor Group. 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till 
Somalia 2013–2017 / Strategi för Sveriges utvecklings-
samarbete med Somalia 2018–2022229

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I juni 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för utveck-
lingssamarbetet med Somalia, varför två strategier legat till 
grund för Sidas arbete under året. Operationalisering av den nya 
strategin har pågått under hösten.

Tre faktorer har påverkat förutsättningarna för strategigenom-
förandet under 2018:
För det första föreskrev den nya femåriga strategin för utveck-
lingssamarbetet med Somalia en strategivolym på 3 miljarder 
kronor, vilket är en fördubbling i förhållande till volymen för den 
föregående strategiperioden. Innehållsmässigt innebar den nya 
strategin en kontinuitet av fortsatt svenskt engagemang inom alla 
pågående samarbetsområden; fred och säkerhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter, samt hälsa, men även en förhöjd satsning 
på miljö och klimat, samt på säkerhetssektorn. Detta har omhän-
dertagits inom ramen för operationaliseringen av strategin. 

För det andra bestämde sig den svenska regeringen under 
våren att Sverige. tillsammans med EU, skulle vara medvärdar för 
Somalia Partnership Forum (SPF), ett årligt högnivåmöte mellan 
Somalia och det internationella samfundet som syftar till att 
skapa enighet kring och stöd för de somaliska prioriteringarna 
för politik, säkerhet, ekonomi, samt utveckling, inklusive länken 
till det humanitära stödet. Förberedelserna för SPF, ägde rum i 
Bryssel 16–17 juli och innebar ett ansenligt påtagande för Sida, 
som medförde att viss verksamhet fick skjutas till hösten. Detta 
har bland annat lett till en viss försening i den planerade utbetal-
ningsplanen.

För det tredje har samarbetet mellan den federala regeringen 
och delstatsregeringarna i Somalia försämrats under hösten, 
vilket har lett till att viktiga politiska processer rörande valen 
2020/2021 och konstitutionsöversynen, samt samverkan inom 
säkerhetssektorn, försenats. Det har även medfört att delstats-
administrationerna suspenderade sitt deltagande i samordnings-
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp 2018 speglar framför allt den fördubblade voly-
men i den nya strategin som beslutades av regeringen i juni 2019.  
Den genomsnittliga avtalsvolymen har nästan fördubblats sedan 
2016 vilket är ett resultat av en konsolidering av insatsportföljen 
och en ökad finansiering av multigivarfonder. En ökad finansiering 
av multigivarfonder medför också ökad flexibilitet, vilket är nöd-
vändigt den föränderliga kontexten i landet. Den genomsnittliga 
avtalslängden är närmast konstant. Längre avtal med beprövade 
partner har visat sig innebära minskat fokus på administrativt 
arbete och ett ökat fokus på dialog med partner samt anpassning 
av insatserna.

Förvaltningskostnaden har ökat, framför allt beroende på 
stigande säkerhetskostnader. Trots det har också förvaltnings-
kronan ökat vilket är kopplat till den kraftigt ökade utbetalnings-
volymen.

Synergierna med Strategi för Sveriges humanitära bistånd 
genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
2017–2020 är betydande i Somalia, liksom beröringspunkterna 
mellan de två strategierna. Den humanitära kontexten 
och aktiviteter som finansieras med humanitära medel 
påverkar också direkt planering och implementering av 
utvecklingsprogrammen. I den kontext av förvärrande torka som 
Somalia befunnit sig i sen 2016 har konkreta initiativ tagits av 
Sverige för tydligare samverkan och för att stärkta synergier. 
Flera utvecklingsprogram förändrade i dialog med Sverige 
inriktningen för att mildra torkans effekter och undvika svält. 
Genom dialog och både humanitärt och långsiktigt bistånd bidrog 
Sverige till att bygga motståndskraft och långsiktiga lösningar 
på humanitära frågor. Sverige var också instrumentell i arbetet 
med att integrera resiliens i Somalias NDP, som fått ännu större 
fokus 2018 med framtagandet av regeringsdokumentet Drought 
Impact Needs Assessment och arbetsplanen Reconstruction and 
Resilience Framework, vilket nu ger ökade möjligheter till koor-
dinering och synergier mellan utveckling och humanitärt stöd. 
När det gäller synergier med stöd via svenska enskilda organi-
sationer, genomför Forum Syd, Somalia diaspora Programme, 
där den svensk-somaliska diasporan engageras för att stärka 
civilsamhället och lokal utveckling i Somalia. Detta program, som 
finansieras av den bilaterala strategin Somalia är nära kopplat 
till insatser som får stöd genom Strategi för stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället 2016–2022, så att projekt som 
finansieras av båda anslag bidrar till samma resultatramverk. 

Tabell 6.6.20: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

643 440 345

Förvaltningskostnad (mnkr) 18 15 8

Förvaltningskrona 36 29 41

Antalet giltiga avtal 31 37 34

Antalet avtal med avtalsstart 4 12 5

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

46 45 43

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 84 76 48

Antalet godkända avtalsförändringar 29 33 39

Antalet godkända avtalsvillkor 47 56 65

Antalet avtal med avtalsslut 1 4 7

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd till Somalia 2013–2017 / Strategi för 
Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 20182022.

Tabell 6.6.21:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Somalia 643 440 345
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Sidas förändringsteori för Sudan bygger in en flexibel möj-
lighet att stärka, både centrala strukturer, lokalsamhällen 
och människor, mot kriser och chocker. Flera nya insatser 
finansieras, där ansatsen är anpassad till den försämrade 
kontexten och där insatsernas intention framförallt är att stärka 
motståndskraft hos lokalsamhällen och människor. En ny insats 
syftar till att stödja tryggare livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition, särskilt för kvinnor och barn.243 Sida bedömer att detta 
stöd utgör en viktig brygga mellan humanitärt och långsiktigt stöd 
för hållbart lantbruk. Andra insatser syftar till att exempelvis för-
bättra förutsättningar för fred och inkluderande samhällen, håll-
bar naturresursförvaltning, inklusive vatten och ökad lantbruks-
produktivitet.244 Insatserna genomförs i områden som har tagit 
emot många internflyktingar, flyktingar eller migranter och samt-
liga har ett integrerat genusperspektiv. Slutligen har Sidas breda 
stöd till barnrättsfrågor både breddats och fördjupats.245 Dialog 
och beredningar pågår för att ytterligare anpassa insatsportföljen 
till strategimålen. Dessa återfinns inom samtliga strategiområ-
den och inkluderar exempelvis ambitionen att öka kvinnors och 
ungas deltagande i fredsförhandlingar, stöd till rättsstatens prin-
ciper, lantbruk och integrerad vattenresursförvaltning.

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det totala internationella biståndet utgör ca 0,8 procent av BNI 
i Sudan (2017).246 Biståndet har länge dominerats av humanitära 
insatser och ett växande fokus på säkerhetsfrågor och migration. 
Det finns endast ett fåtal givare av långsiktigt utvecklingssamar-
bete och samordningen av dessa är generellt svag. Sidas bedöm-
ning är att Sverige är bland de 12 största bilaterala givarna och 
för nära dialog med exempelvis EU, Norge och Storbritannien. 
Sverige anses ledande i dialog och samordning framförallt för 
jämställdhetsfrågor. 

Synergier finns framförallt med Strategi för Sveriges humani-
tära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamar-
bete (Sida) 2017–2020. En gemensam ansats har tagits fram för 
ett holistiskt stöd till FN:s livsmedelsprogram (WFP). Genom den 
humanitära strategin stödjs WFP:s humanitära verksamhet och 
genom Sudanstrategin ges riktat stöd till den del av verksam-

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 
2018–2022234

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I december 2017 fattade regeringen beslut om en ny strategi för 
utvecklingssamarbetet med Sudan. Operationalisering av den nya 
strategin har genomförts under 2018 och en ny insatsportfölj har 
utformats. 

Genomförandet strategin har under 2018 framförallt påverkats 
av landets allvarliga ekonomiska kris och sköra politiska utveck-
ling. Andra betydande faktorer är fortsatta säkerhetsproblem 
samt klimatrelaterade utmaningar. 

Sudan är ett av världens fattigaste länder där en pågående 
ekonomisk kris försvårar all utveckling. Krisens orsaker är 
kopplade till förlorade oljeintäkter, importberoende och kraf-
tiga skulder.235 Under 2018 har krisen fördjupats ytterligare 
pga. importrestriktioner, vilket i sin tur hämmat exportsektorn 
som är beroende av importerade komponenter.236 I september 
genomfördes en regeringsombildning samtidigt som omfat-
tande förändringar genomfördes på regional nivå.237 Flera av 
de program som finansieras av Sida försenades därmed då 
aktörernas förankringsarbete och dialog måste starta om med 
nya företrädare för landets förvaltning på alla nivåer. 

Kraftigt ökade priser på basvaror har lett till folkliga miss-
nöjesyttringar, vilka tidigare under året tryckts ner av landets 
säkerhetsapparat, men som blossat upp igen under årets sista 
veckor. Dödsfall och MR-övergrepp har rapporterats men landets 
generella konfliktnivå är fortsatt låg.238 

Årets goda regnförhållanden gynnar årets skördar. 
Jordbrukssektorn har dock påverkats kraftigt av den ekonomiska 
krisen pga. av dieselbrist.239 Effekterna av den försämrade kontex-
ten är omfattande. Den del av befolkningen som är i behov av 
humanitärt stöd har ökat från 4,8 till 5,5 miljoner och ca 80 pro-
cent av befolkningen kan inte tillgodose sitt dagliga näringsbehov. 

240 Priset på spannmål har ökat med 20 procent241 och inflationen 
var i augusti ca 66 procent.242 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp har höjts i enlighet med regeringens strategi-
uppdrag för 2018–2022 och genom ett utökat strategianslag år 
2017. Fyra nya avtal har tecknats 2018 och antalet giltiga avtal 
ökar, vilket är förväntat när en mer omfattande strategi beslutats. 
Samma ökningstakt väntas fortgå till dess att insatsportföljen fullt 
ut motsvarar uppdragen i den nya strategin. 

Genomsnittlig avtalslängd har ökat bland annat på grund av 
att pågående insatser förlängts samtidigt som längre avtal har 
tecknats också för helt nya insatser. På motsvarande sätt har det 
genomsnittliga avtalsbeloppet höjts. 

Förvaltningskostnaderna har stigit något under 2018, vilket 
beror på att något större personalresurser lagts på att förvalta 
den växande insatsportföljen. 

Förvaltningskronan har stigit varje år och i synnerhet år 2018 
när utbetalat belopp ökade kraftigt samtidigt som personalkost-
naderna endast steg marginellt. Förvaltningskronan förväntas att 
plana ut, när personalresursen är fulltalig och rätt dimensionerad 
för strategiuppdraget.

I en liten insatsportfölj, likt den i Sudan, får varje insats ett 
stort genomslag på nyckelvärden som till exempel genomsnittliga 
avtalsbelopp och avtalstid, vilket bör tas i beaktande.

heten som syftar till att stärka sudanesiska hushålls motstånds-
kraft (se ovan).247 Sidas medarbetare för regelbunden dialog och 
utbyter information och data för att möjliggöra gemensam analys 
och i slutänden bättre resultat. Nära samverkan och dialog kring 
enskilda insatser finns också med Strategi för Sveriges regionala 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016–2021 samt 
med Strategi Hållbar fred 2017–2022. 

Sudan är en pilot för FN:s ”nya sätt att arbeta” och FN har 
påbörjat arbetet med att stärka synergier mellan humanitära 
och långsiktiga resultat. Bland annat finns det länkar mellan den 
fleråriga FN-ledda humanitära strategin 2017-2019 och FN:s 
utvecklingsplan (UNDAF) 2018-2021. Sida bedömer utvecklingen 
som strategiskt relevant och deltar som en av de samordnande 
givarna i processen som kallas ”Collective Outcomes” med syfte 
att utarbeta gemensamma mål för regeringen, multilaterala och 
internationella organisationer samt landets givare.

Tabell 6.6.22: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

173 80 57

Förvaltningskostnad (mnkr) 6 5 4

Förvaltningskrona 27 16 15

Antalet giltiga avtal 12 11 8

Antalet avtal med avtalsstart 4 5 4

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

45 40 31

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 147 114 80

Antalet godkända avtalsförändringar 12 10 8

Antalet godkända avtalsvillkor 12 9 6

Antalet avtal med avtalsslut 0 3 2

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Sudan 20182022.

Tabell 6.6.23:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Sudan 173 80 57
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krav i de allmänna principerna (general principles) om 35-procen-
tig kvinnlig representation i beslutsfattande organ och att en vice 
president måste vara kvinna.252 Dessa framsteg kan komma att 
öka kvinnors och flickors möjlighet att påverka sin egen framtid. 
Under året har flera MR-institutioner rapporterat om att brott 
mot mänskligheten och omfattande övergrepp mot de mänskliga 
rättigheterna har skett under konflikten253, speciellt gällande 
systematiskt sexuellt och könsrelaterat våld. UN Women arbetar 
aktivt med att motverka könsrelaterat våld genom stöd till juri-
diska institutioner för att minska straffrihet och genom informa-
tionskampanjer till allmänheten och vissa inflytelserika grupper 
såsom traditionella- och religiösa ledare. 15 stycken ”paralegals” 
har utexaminerats från Jubas Universitet och 20 fall av könsrela-
terat våld har anhängiggjorts vid domstol.254

Genom fortsatt stöd till ett program inom hälsa255 och ett 
program inom och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR)256 har Sida bidragit till att motverka negativ utveckling 
inom mödra- och barnhälsa genom förbättrad tillgång till hälso-
tjänster såsom tillgång till preventivmedel, förebyggande mödra-
vård och kvalificerad förlossningsvård. Stödet till ett av hälsopro-
grammen har bidragit till att avvärja 31 073 dödsfall som en följd 
av den hälsoservice som finns att tillgå genom programmet.257

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det totala internationella biståndet utgör 64,5 procent av BNI 
i Sydsudan (2016).258 Sveriges andel av det totala biståndet till 
Sydsudan uppgår till 2,9 procent (2014).259 Sverige, liksom övriga 
givare, kanaliserar merparten av stödet genom sitt humanitära 
bistånd. Samtliga insatser som genomförs i enlighet med stra-
tegin samfinansieras med andra givare och Sverige för nära 
dialog med exempelvis; EU, Kanada, Nederländerna, Norge, 
Storbritannien och Schweiz. I och med det nya strategibeloppet 
för perioden 2018–2022 kommer Sverige till närmast att tredubbla 
sitt bistånd inom utvecklingssamarbetet, jämfört med volymen för 
den tidigare strategin. 

Givarsamordningen av utvecklingssamarbetet i Sydsudan är 
generellt svag. En stor utmaning som bidrar till den svaga sam-
ordningen är det faktum att flera givare till följd av den osäkra 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i 
Sydsudan 2014–2016 / Strategi för Sveriges internationella 
bistånd i Sydsudan 2018–2022248

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I juni 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för utveck-
lingssamarbetet med Sydsudan, varför två strategier legat till 
grund för Sidas arbete under året. Operationalisering av den nya 
strategin har inletts under hösten. Den nya strategin omfattar 
1.5 miljarder kronor för hela strategiperioden, vilket innebär 
en signifikant volymökning jämfört med föregående strategi. 
Strategin har fem delmål, vilka fokuserar på fred, samhällsbyg-
gande och ansvarsutkrävande, kvinnor och flickors egenmakt, 
förbättrade förutsättningar för SRHR, ökad tillgång till utbildning 
samt ökade möjligheter till försörjning.249 Rapporteringen nedan 
relaterar till både den gamla och den nya strategin. 

Under 2018 har Sydsudan fortsatt präglats av utbrett våld, 
stora flyktingströmmar, livsmedelsbrist med sjukdomsutbrott 
och undernäring som följd.250 Fredsavtalet från 2015 har efter 
långa förhandlingsrundor mynnat ut i ett nytt avtal Revitalised 
Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South 
Sudan (R-ARCSS), signerat den 12 september. Fredsavtalet signe-
ring innebär en 8 månader lång initial övergångsperiod som i sin 
tur kommer att följas av en 3-årig övergångsperiod där landet ska 
ledas av presidenten och hans fem vice presidenter i enlighet med 
ett överenskommet maktfördelningsavtal. Om avtalen kommer 
att leda till hållbar fred är ännu för tidigt att säga. Sedan avtals-
processen inleddes har en viss stabilisering skett genom minskad 
förekomst av konflikt på flera håll i landet. 

Trots pågående konflikter har svenskt stöd under året bland 
annat bidragit till stärkta strukturer för fredsbyggande genom 
att fokusera på lokalsamhällen, främst genom insatsen ledd 
av UNDP251 som riktar sig till fredsbyggande i lokalsamhällen 
(Peace and Community Cohesion Project – PaCC) samt till kvin-
nors aktiva deltagande i fredsförhandlingarna genom stöd till UN 
Women. Stödet via UN Women har bidragit till ett ökat deltagande 
av kvinnor i fredsförhandlingarna där dessa kvinnor fick igenom 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalde beloppet för strategin var marginellt lägre under 
2018 än 2017. Under året reducerades en planerad utbetalning 
till en av strategins avtalspartner. Orsaken till den reducerade 
utbetalningen var att förvaltaren till den civilsamhällesfond som 
var Sidas avtalspartner, valde att säga upp kontraktet med fonden 
på grund av svårigheter att genomföra sitt uppdrag som en följd 
av den svårarbetade kontexten i Sydsudan. Tack vare flexibilitet i 
portföljen fördelades hela det belopp som kvarhölls till den hälso-
pool fond som Sida stöder i landet och där medelsbehovet under 
året var stort. 

Under 2018 har bara ett av avtal slutits, vilket beror på att 
strategigenomförandet gått in i strategiperiodens sista år. En 
brytpunkt inträffade i juli 2018 där beslut om ny strategi togs för 
perioden 2018–2022. Inga ytterligare medel delegerades under 
2018 inom ramen för den nya strategin och arbetet med att ingå 
nya avtal kommer att ske från 2019 och framåt.  

Ökningen över tid av antalet godkända avtalsvillkor där 2018 
står för det högsta antalet, avspeglar ett ökat fokus på uppföljning 
vilket kan ses som en normal utveckling när man går mot strate-
gins slutperiod.   

Förvaltningskostnaden har varit konstant över tid. Personal-
kostnaderna för hantering av insat serna finns framförallt på 
Sidas huvudkontor och med endast en person utsänd till Juba. 
Ökningen av förvaltningskronan beror på att anslaget inte kunde 
användas i så stor omfattning som planerat år 2016 till följd av en 
snabb eskalering av konflikten. Efterföljande år har situationen 
stabiliserats något till den grad att strategigenomförandet har 
möjliggjorts i större omfattning. 

säkerhetssituationen, inte verkar med full kapacitet från Juba. 
Sida avsätter väsentliga resurser för dialog med andra givare och 
samarbetspartner. Detta sker framför allt genom utsänd personal 
i Juba men även via personal på Sidas huvudkontor.

Under 2018 har samarbetet förstärkts med Strategin för 
Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020260. Detta bland annat genom 
gemensamma arbetsformer såsom gemensam analys, gemen-
samma resor, deltagande i respektive enhets strategiska plane-
ring och kontinuerligt informationsutbyte. Sida har en utsänd per-
sonal stationerad på Sveriges sektionskansli i Juba som arbetar 
med genomförandet av de båda strategierna. Det nära samarbe-
tet ökar möjligheterna att säkerställa att synergier mellan strate-
gierna tillvaratas i strategigenomförandet samt bidrar till fördju-
pad analys och att undvika oönskad överlappning av insatser. 

Det demokratiska utrymmet krymper alltjämt i Sydsudan261 
och ansvarsutkrävande för MR-brott och krigsbrott förväntas 
därför bli utmanande. Implementeringen av R-ARCSS på lokal 
nivå kommer att vara en utmanande logistisk övning. Konflikten 
har starka regionala kopplingar och omkringliggande länder har 
intressen i Sydsudan som riskerar att defragmentera landet igen. 
Vid en ihållande stabilisering av säkerhetsläget kommer återvän-
dande flyktingströmmar att påverka strategigenomförandet fram-
över. Sydsudan befinner sig vidare i en utdragen humanitär kris, 
hälften av landets 11 miljoner invånare är beroende av humanitärt 
bistånd eller skydd262 och landet är därför väldigt sårbart för 
miljö- och klimatförändringar.

Tabell 6.6.24: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

97 100 54

Förvaltningskostnad (mnkr) 3 3 3

Förvaltningskrona 30 33 17

Antalet giltiga avtal 9 10 17

Antalet avtal med avtalsstart 1 4 3

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

37 37 34

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 42 38 43

Antalet godkända avtalsförändringar 3 8 9

Antalet godkända avtalsvillkor 23 15 16

Antalet avtal med avtalsslut 2 3 9

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd i Sydsudan 2014–2016 / Strategi för 
Sveriges internationella bistånd i Sydsudan 2018–2022.

Tabell 6.6.25:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Sydsudan 97 100 54
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gaktiviteterna och föra samman aktörer från staten och civila 
samhället.264

Inom den ekonomiska och sociala kontexten är utvecklingen 
utmanande och framför allt osäker. De officiella tillväxtsiffrorna 
visar fortsatt på en BNP-tillväxt på 7,1 procent265 och makroeko-
nomiskt är det fortsatt stabilt. Tillväxtsiffrorna ifrågasätts dock 
alltmer dels på grund av fortsatta förseningar i den pågående 
revideringen av nationalräkenskaperna, som förväntas visa 
en lägre tillväxt, dels på grund av att andra indikatorer, inom 
ex. handel och utlåning, visar på låg ekonomiska aktivitet. 
Företagsklimatet präglas av osäkerhet om vilka spelreglerna är 
och vart utvecklingen är på väg, vilket påverkar den ekonomiska 
aktiviteten negativt. Ökad statlig intervenering och ägande syns 
också inom både jordbruket, framför allt kaffeindustrin, och inom 
byggsektorn. 

Samtidigt lanserades ”the blueprint”266, som en strategi för 
förbättrat företagsklimat under 2018, och förväntningarna är att 
denna kan skapa ett mer förutsägbart och investeringsvänligt 
klimat. Dialogen mellan staten och privata sektorn har också 
öppnat upp något under 2018. 

Utvecklingen innebär att relevansen av stödet till marknads-
utveckling med särskilt fokus på affärsklimat, jobbskapande och 
jordbruket stärks ytterligare. Portföljen bedöms som relevant och 
det finns i nuläget inga indikationer på att det skulle ske några 
kraftiga svängningar i affärsklimatet, varken positiv eller negativt. 

Inom utbildning ser Sida en fortsatt positiv utveckling vad 
gäller inskrivningsgraden i skolan tack vare införandet av kost-
nadsfri grundskola. Kvalitén i lärandet, tillgången till skolor och 
lärare och flickors rätt till skolgång är fortsatt stora utmaning-
arna och flera reformer inom sektorn pågår för att möta behoven. 
Sverige stödjer riktade insatser för flickors rätt till skolgång 
samt införandet av sexualundervisning i skolan. Det svenska 
resultatbaserade stödet (EP4R) 267 har visat sig vara effektivt och 
har bidragit till positiva långsiktiga förändringar inom sektorn, 
till exempel att skolpengen regelbundet utbetalas når till alla 
statliga skolor. EP4R fortsätter med särskilt fokus på flickors 
rätt till utbildning. Sverige har även fått fortsatt förtroende som 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i 
Tanzania 2013–2019

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Utvecklingen i Tanzania har under 2018 var delvis negativ, med 
ett minskat demokratiskt utrymme och osäker ekonomisk 
utveckling. Den tidigare genomförda medielagstiftningen har 
kompletterats med regleringar av innehåll och publicering på 
internet, inklusive krav på registrering och betydande licens-
avgifter. Vidare har den redan restriktiva statistiklagstiftningen 
skärpts ytterligare, vilket innebär att möjligheterna till att publ-
icera och använda annan statistik än det som publicerats av den 
nationella statistikbyrån begränsas. Oppositionen försvagas allt 
mer. Under året har flera oppositionspolitiker valt att gå över till 
regeringspartiet CCM, vilket inneburit att fyllnadsval på lokal 
och parlamentsnivå har hållits. Resultatet har med få undantag 
blivit att det skett ett skifte från opposition till CCM i de berörda 
valkretsarna. 

Tillgängligheten till vissa offentliga tjänster har ökat tack 
vare ökad effektivitet, å andra sidan påverkar centralisering 
inom statsförvaltningen beslutsfattande och skapar en ytter-
ligare tröghet i systemet. Detta påverkar också utvecklings-
samarbetet generellt och har lett till att flera stora avtal om 
både biståndslån och gåvor är kraftigt försenade vilket påverkar 
statens möjlighet att genomföra investeringsbudgeten. Avtal 
rörande svenskt bistånd har dock inte påverkats i stor omfatt-
ning. Antikorruptionssträvan fortsätter och företrädare från såväl 
näringsliv som det bredare samhället vittnar om avsevärda för-
bättringar. En mer systematisk ansats till korruptionsbekämpning 
efterfrågas dock. 

Det fortsatt minskande demokratiska utrymmet påverkar 
direkt resultatområdet om stärkt demokratiskt ansvar och en 
ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter. Sverige beva-
kar utvecklingen aktivt och hanterar den genom att stödet till 
demokrati och mänskliga rättigheter stärks med nya insatser 
till MR-försvarare och strategiska aktörer inom civilsamhället.263 
Vidare har Sida initierat ett särskilt projekt för att stärka dialo-



ReSUlTATRedOVISnIng peR STRATegI Sidas årsredovisning 2018   |   177

ning via stöd till innovation.273 Det finns även flera synergier med 
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 
söder om Sahara 2016–2021, framför allt inom SRHR. Synergier 
med globala strategier utnyttjas också, där Sidas globala stöd till 
Global Partnership for Education (GPE) väl matchas av utlands-
myndighetens roll som så kallad Grant Agent för GPE i Tanzania 
och Zanzibar, samt det bilaterala stödet till UNDAP.274

Prestations- och förvaltningsanalys
Under 2018 har Sida, i likhet med tidigare år, uppnått i stort sett 
fullt utnyttjande av delegerade medel inom strategin. Dock var 
nyttjandegraden något lägre under 2018 jämfört med 2017, vilket 
beror på att 62 miljoner kronor i sektorbudgetstöd till finansmi-
nisteriet omallokerades i december 2018 till år 2019, i syfte att 
invänta EU:s bedömningsprocess inför utbetalning. Vidare har ett 
antal återbetalningar gjorts på grund av avslutade korruptions-
ärenden, vilket påverkat den totala volymen negativt. Det lägre 
antalet avtalsstarter under året förklaras av att strategin närmar 
sig sitt slut, vilket innebär att färre nya avtal sluts i väntan på en 
ny strategi. Det lägre antalet avtalsslut 2018 än 2017 beror på 
att ett relativt stort antal 3-åriga avtal tog slut 2017 och därmed 
avslutades det året. 

Förvaltningskronan är relativt jämn över tiden i förhållande till 
utbetalade biståndskronor. Det var en relativt stor tjänsterotering 
under 2018 med olika familjestorlekar som gjort att förvaltnings-
kostnaden ökat något och förvaltningskronan gått ned. Större 
familjer innebär en högre kostnad än exempelvis mindre familjer 
eller ensamhushåll. 

”grant agent” för Tanzania fastlandet och Zanzibar för ”Global 
Partnership for Education” (GPE)268. 

Tanzania ratificerade i maj 2018 Parisavtalet för klimat. Detta 
är en första signal på att miljö- och klimatfrågor kan få högre pri-
oritet vilket skulle ändra förutsättningarna för stöd inom området. 
Strategins huvudsakliga fokus inom miljö och klimat relaterar 
till ökad eltillgång. Elektrifieringen av landsbygden är högt på 
regeringens agenda. Dock har den tanzaniska regeringen gjort en 
policyvändning under 2018 rörande mindre fristående elnät, vilket 
försvårar fortsatt expansion av dessa lösningar. Program som 
Sverige stödjer för fristående elnät kan fortsätta i nuläget med 
accelererat genomförande, men fortsättningen är osäker.269 Detta 
kan komma att påverka strategins resultatområde kring fler 
arbetstillfällen samt utvecklade energi- och jordbruksmarknader. 

Sida har två garantier i Tanzania. En så kallad u-kredit vilka 
utfärdades fram till 2008 och en garanti för stöd till kommersia-
lisering och marknadsutveckling inom jordbrukssektorn, Privat 
Agricultural Sector Support (PASS).270 PASS bidrar genom att låsa 
upp begränsningar i marknaden för småjordbrukare när det 
gäller tillgång till kapital och marknader. (Se avsnitt 4.11 samt 
tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad 
volym för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör 5,0 procent av BNI i 
Tanzania (2017).271 Biståndet spelar fortfarande en viktig roll inom 
många sektorer, samtidigt som den kontinuerliga minskningen av 
dess relativa betydelse fortsätter. Ett nytt ramverk för utvecklings-
samarbetet genomförs under 2018, vilket gett nya möjligheter 
till dialog mellan givarna och den tanzaniska regeringen. Sverige 
arbetar aktivt med koordinering i sektorgrupperna med andra 
givare och relevanta tanzaniska partners. Det svenska bistån-
det utgör 6,7 procent272 av det totala biståndet till statsbudgeten 
(inklusive lån) och Sverige är största bilaterala givaren genom 
statsbudgeten. Sverige har under 2018 varit ordförande i den 
övergripande koordineringsgruppen för utvecklingssamarbetet, 
samt ordförande i sektorgruppen energi. 

Synergier med Strategi för forskningssamarbete och forskning 
inom utvecklingssamarbetet 2015–2021, utnyttjas bland annat 
genom att koppla ihop aktörer inom privata sektorn med forsk-

Tabell 6.6.26: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

970 1 022 649

Förvaltningskostnad (mnkr) 32 29 21

Förvaltningskrona 31 35 30

Antalet giltiga avtal 81 88 78

Antalet avtal med avtalsstart 20 31 28

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

48 47 55

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 71 78 66

Antalet godkända avtalsförändringar 36 55 28

Antalet godkända avtalsvillkor 124 153 131

Antalet avtal med avtalsslut 5 24 17

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd i Tanzania 2013–2019.

Tabell 6.6.27:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Globalt 1 – –

Tanzania 968 1 022 649
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Politiska händelser under 2018 visar tecken på att demokratin 
i Uganda har satts under ytterligare press och på att trenden är 
negativ inom exempelvis yttrandefrihet och mötesfrihet. Positiva 
tecken finns dock i relation till organisering av civila samhället 
samt bland annat ungdomars ökade förmåga att göra sin röst 
hörd exempelvis genom sociala medier. Genom ett brett stöd till 
civilsamhällesorganisationer har kunskapen och medvetenheten 
om mänskliga rättigheter och jämställdhet ökat. Ett stort antal 
personer har fått rättshjälp280 och fler utkräver med framgång 
ansvar från valda politiker281, främst på lokal nivå.

Konflikter i grannländerna (framför allt Sydsudan och DRK 
men även Burundi) påverkar landet bland annat i form av stora 
flyktingströmmar och ökade spänningar i gräns- och flyktingregi-
oner. Allvarliga anklagelser om otillbörligt användande av huma-
nitära medel samt övertramp av mänskliga rättigheter i flykting-
områden har påverkat tilltron till implementering av landets 
generösa flyktingpolitik. Stärkt fokus på flyktingtäta områden har 
börjat får genomslag i portföljen och resultat i form av exempelvis 
förbättrad tillgång till högkvalitativ barn- och mödravård och stär-
kande av hälsosystem kan tillskrivas verksamhet i Norra Uganda 
under året282. 

Sida har under 2018, tillsammans med USAID och en lokal 
bank, finansierat en garanti för att stimulera tillgång till hälsovård 
för fattiga283. Garantin innefattar mindre lån till privata hälsosek-
toraktörer. (Se avsnitt 4.11 samt tabell 4.11.1 för antalet beslutade 
garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per 
strategi). En utvärdering som genomförts under året visar att 
garantin haft begränsade effekter för ökad tillgång till sjukvård 
för fattiga samt på behov av nära involvering av Sida i design och 
uppföljning för att uppnå systemiska effekter i sektorn, lärdomar 
som blir viktiga i utformning av framtida garantier. Det restriktiva 
klimatet för SRHR leder till begränsad tillgång till information och 
tjänster, även om viss positiv utveckling kan ses genom exempel-
vis antagandet av ett sexualundervisningsramverk som nu ska 
rullas ut i alla offentliga skolor. 

Sidas bedömning av förändrad kontext, baserad på slutsatser 
från Sidas halvtidsöversyn, resultat från 2018 samt inriktningen 
för regeringens nya strategi för utvecklingssamarbete med 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till 
Uganda 2014–2018 / Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Uganda 2018-2023275

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I juli 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för utveck-
lingssamarbetet med Uganda, varför två strategier legat till grund 
för Sidas arbete under året. Operationalisering av den nya strate-
gin har pågått under hösten. Anpassningar avseende portföljens 
sammansättning i förhållande till den nya strategin förväntas få 
genomslag från 2019. 

Den snabba befolkningstillväxten utmanar trenden av ekono-
misk tillväxt och sett till BNP per capita (711 US-dollar) är tillväx-
ten marginell. Mellan 2013 och 2017 har fattigdomen ökat från 
19 procent till strax under 22 procent och den tycks samtidigt ha 
fördjupats.276 

Den analys av multidimensionell fattigdom som Sida gjorde 
inom ramen för strategins halvtidsöversyn är fortsatt giltig och 
flertalet identifierade trender har ytterligare förstärkts 2018. 
Ojämlikheten fortsätter att öka277 (gini koefficient 0,45); korrup-
tion och bristande genomförandekapacitet är alltjämt hinder för 
utveckling. 

Befolkningens motståndskraft mot chocker, såväl miljömäs-
siga som politiska och ekonomiska tenderar att ytterligare ha för-
svagats. Stora fluktuationer av tillväxt inom exempelvis jordbruket 
kopplas till väderförhållanden278 och tydliggör människors och 
ekonomins sårbarhet för miljö- och klimatförändringar. Sida har 
under 2018 verkat för ett ökat fokus och genomslag i myndighe-
tens miljö- och klimatarbete279. Detta förväntas bidra till stärkta 
resultat för miljömässigt hållbar utveckling och ökad ekonomisk 
egenmakt för kvinnor.

Allt större oro uttrycks avseende risk för förnyat våld och kon-
flikt, inte minst kopplat till den stora gruppen ungdomar utan pro-
duktiv sysselsättning. Sida har under 2018 genomfört justeringar 
av portföljen för att adressera den stora och växande bristen på 
produktiv sysselsättning. 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Den utbetalade volymen har ökat i linje med planerad utbetal-
ningstakt för strategin och åtgärder har vidtagits för att öka längd 
och storlek på avtal. Antalet avtalsvillkor har mer än halverats 
sedan 2016, vilket bland annat kan förklaras av att Sida har gått 
mot färre större avtal och ett skifte mot ökat samarbete med 
multilaterala aktörer med vilka avtalsvillkoren generellt är färre. 

Under 2018 beslutades en ny strategi för Uganda och under 
året har ett analys- och operationaliseringsarbete utförts vilket 
förväntas leda till nya avtal och större utbetalningar under kom-
mande år. Under 12 månader 2017–2018 förstärktes ambassa-
den med en tillfällig resurs, vilket återspeglas i den något högre 
förvaltningskostnaden jämfört med 2016. Strategivolymen har 
ökat med beslutet om ny strategi, samtidigt som förvaltningsre-
surserna är oförändrade vilket kommer att påverka förvaltnings-
kronan positivt framöver. Detta innebär emellertid ökad press på 
de personalresurser som hanterar strategin.

Uganda (2018-2023) innebär viss anpassning av portföljen, bland 
annat ytterligare ansträngningar för att svara upp mot hållbara 
lösningar i flyktingdistrikt, ökad kunskap och anpassning i förhål-
lande till konflikt och säkerhetsrisker, fortsatt prioritering av att 
utveckla insatser som stärker människors motståndskraft mot 
miljö-och klimatrelaterade hot samt att stärkt anti-korruptions-
arbete och kapacitet hos partner på området. 

Det totala internationella biståndet utgör 7,9 procent av BNI 
i Uganda (2017).284 Sveriges andel av biståndet är svårt att upp-
skatta eftersom stora biståndsflöden ligger utanför statsbudgeten 
och inte inkluderas i de nationella räkenskaperna. Enligt statistik 
från OECD är Sverige är på nionde plats volymmässigt samt på 
tredje plats inom EU-gruppen. Sverige är inte ensam givare inom 
någon sektor men har bland annat en framskjuten position inom 
jämställdhetsområdet. Systematiskt arbete i linje med den femi-
nistiska utrikespolitiken har sannolikt spelat roll för uppnådda 
resultat. Samordningen mellan givare bedöms generellt sett vara 
otillräcklig. Inom Ugandas flyktingrespons285 har dock steg tagits 
för förbättrad koordinering och samordning och Sverige har under 
året genom delat ordförandeskap i flyktingarbetsgruppen verkat 
för ökad samordning och stärkt samarbete mellan humanitära- 
och utvecklingsaktörer.  

Sida har fortsatt att söka samverkan med andra strategier 
inom utvecklingssamarbetet för att stärka resultat. Exempel 
på detta är ett hälsostöd till Världsbanken med en komponent 
som inkluderar medel från Strategi för forskningssamarbete och 
forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021286. Ytterligare 
exempel är utlandsmyndighetens deltagande i dialog och insats-
uppföljning av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete avseende 
arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens 
principer samt Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2021. Samordning av 
policydialog har därmed inte bara förstärkts utan har också ökat 
förutsättningar för Sida att facilitera multisektoriell samverkan av 
aktörer på landnivå.

Tabell 6.6.28: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

345 291 211

Förvaltningskostnad (mnkr) 22 23 19

Förvaltningskrona 15 13 11

Antalet giltiga avtal 35 39 49

Antalet avtal med avtalsstart 4 7 10

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

48 46 47

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 46 37 25

Antalet godkända avtalsförändringar 17 15 27

Antalet godkända avtalsvillkor 57 78 134

Antalet avtal med avtalsslut 2 1 14

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd till Uganda 2014–2018 / Strategi för 
Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda 20182023.

Tabell 6.6.29:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Uganda 345 291 211



ReSUlTATRedOVISnIng peR STRATegI Sidas årsredovisning 2018   |   180

omfattande program där Sverige är en av de större givarna med 
stort fokus på jämställdhetsperspektiv och kapacitetsutveckling. 
Eftersom fertiliteten överlag är hög, liksom andelen 
tonårsgraviditeter, är satsningar på tillgång till preventivmedel 
och SRHR en viktig investering för att förbättra fattiga kvinnors 
och flickors hälsa och säkerhet.289, 290

Två av Sida finansierade program har avslutats under året. Det 
ena syftade till att motverka könsvåld genom att få fler kvinnor 
att anmäla misshandel samt att de ska ges adekvat hjälp av polis 
och rättsväsende. Ett resultat av programmet är etablerandet 
av sex snabbhanterande domstolar (fast track courts) runt om i 
Zambia under 2018. Uppföljning visar att en av dessa hanterade 
73 procent av de inkomna fallen på en tid under 30 dagar, medan 
väntetiden i en vanlig domstol kan vara mer än två år.291 Det andra 
programmet som avslutats under 2018 är ett stöd till Rädda 
Barnen för att stärka barns rättigheter. I slutredovisningen fram-
går att nya regleringar och planer för landet har utarbetats samt 
att delar av FN:s Barnrättskonvention har antagits och infogats 
i styrande dokument, något som programmet har verkat för och 
därmed bidragit till att åstadkomma. Genom stödet har också en 
telefonhjälplinje som når ut till över 1,2 miljoner barn inrättats; 
totalt har 69 000 barn har fått rådgivning och vidare hjälp genom 
denna.292 

I Zambia tillämpas ett extensivt svedjebruk vilket medfört stor 
avskogning och dessutom förlust av god jordmån och biodiversi-
tet, vilket i sin tur påverkar produktiviteten i lantbruket negativt. 
Många människor på landsbygden är dessutom drabbade av kli-
matförändringarnas effekter och jordbruksmetoder måste anpas-
sas och förbättras för att bibehålla markens bördighet och öka 
människors resiliens. I projektet Sustainable Land Management 
Solutions genomfört av SNV har under 2016–17 18 500 lantbru-
kare och jordbruksrådgivare utbildats i förbättrade jordbruks-
metoder och agroforestry.293

Sverige har under 2018 fortsatt stödja initiativ som syftar till 
att ge människor som lever i fattigdom på landsbygden ökad 
tillgång till marknader och möjligheter till ökade inkomster. 
Organisationen MUSIKA har bedrivit ett framgångsrikt arbete 
med att motivera privata aktörer till mer ekonomiskt riskfyllda 

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i 
Zambia 2013–2018 / Strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Zambia 2018–2022287

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I juni 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för utveck-
lingssamarbetet med Zambia, varför två strategier legat till grund 
för Sidas arbete under året. De huvudsakliga samarbetsområ-
dena är desamma som tidigare, men den nya strategin har ett 
tydligare fokus på miljö, klimat, jämställdhet och social trygghet. 
Operationalisering av den nya strategin har pågått under hösten. 

Minskat demokratiskt utrymme, ökat budgetunderskott och 
betydande skuldbörda har präglat Zambia under 2018. Få av 
de goda föresatser för utveckling i den sjunde utvecklingspla-
nen (lanserad i mitten av 2017) har genomförts, dels pga. av 
ett minskade budgetutrymmet, men också pga. korruption och 
svalt politiskt intresse för en politik som gynnar hela landet i 
allmänhet, och fattiga i synnerhet. Ett undantag har varit statens 
engagemang i socialbidragssystemet Social protection med del-
finansiering från flera givare, däribland Sverige. Oegentligheter i 
hantering av medel har dock uppdagats och utredning kring detta 
pågår.

Givet den negativa demokratiska utvecklingen i Zambia är en 
av målsättningarna med det svenska stödet att stärka det demo-
kratiska utrymmet och bidra till en kultur av ansvarsutkrävande. 
Detta görs genom stöd till organisationer inom civila samhället, 
stöd till lokala radiostationer och ett förnyat stöd till zambiska 
riksrevisionen.288

Zambia är vidare ett av de mest ojämlika länderna i världen 
och är i stort behov av en mer inkluderande tillväxt. För att mot-
verka de stora skillnaderna i människors livsvillkor utgör stöd 
till jämlik hälsa och sociala välfärdssystem viktiga delar av det 
svenska utvecklingssamarbetet. Inom hälsostödet arbetar Sverige 
direkt med den zambiska regeringen för att öka tillgång och 
efterfrågan på en god, jämlik och säker mödra- och barnhälso-
vård, bättre sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
för ungdomar samt förbättrat näringsintag för barn. Det är ett 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Under 2018 var det utbetalade beloppet för strategin mycket likt 
det för 2017. Att volymen var lägre under 2016 berodde framför 
allt på förseningar inom energiportföljen. Antalet insatser som 
inleddes 2018 är fler än tidigare, liksom totala antalet giltiga avtal. 
Många nya avtal ingicks under året inom demokratiområdet då 
flertalet avtal i den portföljen avslutades 2017 med någon för-
skjutning in i 2018. Däri ligger också förklaringen till ökningen 
av antalet avtalsslut under 2018. Genomsnittlig avtalslängd är 
förhållandevis konstant; 4-årsavtal har tecknats med flera parter, 
men en del kortare insatser som pilotfaser och liknande drar ned 
siffran. Antalet avtalsförändringar ökade på grund av ett antal 
kortare avtalsförlängningar med och utan tilläggsbelopp. Antalet 
godkända avtalsvillkor är färre för 2018 än 2017, då flera insatser 
är i sin inledningsfas. 

Förvaltningskronan har påverkats av de ökade förvaltnings-
kostnaderna för strategin mellan åren 2017 och 2018. De ökade 
kostnaderna beror på en ökad debitering av gemensamma 
kostnader mellan UD och Sida överlag men framför allt av en 
engångskostnad för en upplupen skuld av avgångsersättningar 
för lokalanställda på utlandsmyndigheten. 

områden. Ett förnyat stöd till MUSIKA inleddes under året, nu med 
ökade ambitioner inom miljö och jämställdhet. Under 2018 har 
ytterligare 16 företag, på sammanlagt 150 nya platser i Zambia, 
inlett affärsrelationer med fattiga lantbrukare inom miljöområden 
som solenergi för bevattning och hushållsbruk, bioenergi, uthållig 
produktion av träkol och trädplantor för livsmedelssäkerhet och 
jordbruksförbättrande metoder. Åtta företag har anammat affärs-
planer med tydligt fokus på kvinnliga lantbrukare. MUSIKA har 
lanserat en utlysningsfond för att få ännu flera företag att satsa på 
kvinnor i hela jordbrukskedjan.294 

Sverige driver genom organisationen Beyond the Grid Fund 
for Zambia (BGFZ), ett flerårigt program för att öka tillgången till 
energi för människor på landsbygden som lever i fattigdom (idag 
har endast 5 procent av människorna på landsbygden tillgång 
till elnät). En ny modell för resultatbaserad offentlig upphandling 
(Social Impact Procurement) används för att mobilisera privata 
resurser. Sverige förväntningen är att nå 300 000 kunder, vilket i 
praktiken innebär att 1,8 miljoner zambier kan få tillgång till en 
miljövänlig och enklare form av el-lösning. Sedan 2017 har fler än 
43 000 kunder eller 200 000 människor fått tillgång till el.295 

Sida mobiliserade vidare 15 miljoner kronor mellan åren 
2016–2018 genom ett Public Private Development Partnership 
med Volvo296. 

Sida har även två garantier i Zambia tillsammans med USAid, 
som syftar till att öka tillgången till kapital för jordbruk (Zanaco) 
respektive förnybar energi (Madison Finance). (Se avsnitt 4.11 
samt tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad 
volym för garantiverksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör ca 4,1 procent av 
BNI i Zambia (2017).297 Sverige är den 6:e största givaren och har 
därmed en viktig roll inom utvecklingssamarbetet298 Sverige är 
ordförande i de gemensamma givargruppen för jämställdhet och 
spelar en betydande roll i den speciella ”task force” för energi. 

Arbetet inom den bilaterala strategin för Zambia har flera syn-
ergier med Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2021, inte minst inom sexu-
alundervisning299. Arbetet inom förnybar energi bidrar i hög grad 
till Power Africa-initiativet.300

Tabell 6.6.30: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

445 460 334

Förvaltningskostnad (mnkr) 32 24 26

Förvaltningskrona 14 19 13

Antalet giltiga avtal 77 58 59

Antalet avtal med avtalsstart 29 13 15

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

40 45 42

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 41 45 60

Antalet godkända avtalsförändringar 46 33 41

Antalet godkända avtalsvillkor 89 139 105

Antalet avtal med avtalsslut 14 7 12

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges 
internationella bistånd i Zambia 2013–2017 / Strategi för 
Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia 2018–2022.

Tabell 6.6.31:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Zambia 445 460 334
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media (Power and voice) samt ett brett stöd till MR-organisationer 
(Human security).303 För att hantera risken för torkan och 
bidra till minskad påverkan på småjordbrukare av en fortsatt 
ekonomisk tillbakagång har Sida nyligen utökat resiliens-
och sysselsättningsprogramen304 (Opportunity and choice och 
Resources), samt lagt till en komponent inom hälsoresiliens.305 

Inkluderat i strategin för Zimbabwe ligger en vidaredelegering 
av programmet AECF 2017–2022 Renewable Energy and Adaptation 
to Climate Technologies (REACT)306 till UM Nairobi. Programmet 
mobiliserar genom Zimbabwes strategi privata finansiella resur-
ser. Programmet startade i januari 2018 och riktar in sig på ökade 
privata investeringar inom förnybar energi. Inledande studier har 
genomförts under året, resultaten är dock än så länge begrän-
sade beroende på den svåra ekonomiska situationen i Zimbabwe. 
En del av den planerade utbetalningen för 2018 har halverats och 
resterande del har skjutits fram till 2019. Sida har tillsammans 
med USAID en portföljgaranti307 i Zimbabwe (se tabell 4.11.1 för 
antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garanti-
verksamheten per strategi).

Det totala internationella biståndet utgör ca 4,6 av BNI i 
Zimbabwe (2017).308 Zimbabwe har få bilaterala givare; de största 
är EU, USA, Storbritannien och Sverige. Sveriges andel av det 
totala biståndet är 7,3 procent (2017).309 Sida har ett nära sam-
arbete inom ett flertal av insatserna med framförallt EU och 
Storbritannien. Utanför EU-kretsen är det USA som är den mest 
tongivande givaren. Koordinering med USA, Irland, Schweiz och 
Nederländerna sker bland annat inom hälsosektorn samt i val-
relaterade insatser. Sverige är inte ensam givare inom något av 
strategins områden. Då Sverige är kvar som ensam nordisk givare 
har Sida en viktig och synlig roll i givarsamfundet, med förväntan 
på att Sverige ska driva frågor inom framförallt jämställdhet och 
SRHR. Sverige är ordförande i ett flertal givargrupper, till exem-
pel inom offentlig finansiell styrning, miljö och globala fondens 
arbetsgrupp i Zimbabwe. 

Synergier med den bilaterala strategin för Zimbabwe finns 
framförallt med Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2021 där samarbete 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 
2017–2021

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Utvecklingen i Zimbabwe dominerades under första halvan av 
året av de allmänna valen som hölls 31 juli. I efterdyningarna av 
den militärassisterade ”mjuka” kuppen i november 2017 var det 
viktigt för president Mnangagwa och hans nya regering att vinna 
legitimitet från omvärlden. Presidenten gav under perioden ett 
antal positiva uttalanden om demokrati, yttrandefrihet och att 
valen skulle vara fria och rättvisa. Utrymmet för civilsamhället och 
media utökades under perioden fram till valet, även om det också 
rapporterades om flera fall av mediala påhopp och ”hate speech” 
mot kvinnliga politiker. Positivt var att regeringen bjöd in valob-
servatörer från EU, vilket inte har tillåtits sedan valet år 2000. 
Valobservatörer från SADC, AU samt USA (NDI och IRI) bjöds 
också in. Denna utveckling påverkade strategigenomförandet 
inom framförallt demokrati och MR positivt. På själva valdagen 
genomfördes valet i stort sett utan anmärkning, men två dagar 
efter öppnade militären eld mot obeväpnade demonstranter och 
sex personer miste livet. En period av ökade MR-övergrepp följ-
de.301 En annan försvårande faktor är hotet om en El Niño som 
riskerar påverka jordbruksproduktionen negativt, och sätta ca 
4 miljoner människor i matosäkerhet. Bristande underhåll av 
infrastrukturen för vatten och sanitet har också bidragit till att 
Zimbabwe utsatts för en koleraepidemi. 

I samband med att operationaliseringsplanen togs fram 2017 
gjordes en genomgång av existerande insatsportfölj. Ett ökat 
fokus har därefter lagts på samarbeten med insatser i eftersatta 
områden.302 Sida har också verkat för att finna synergier mellan 
insatser som har bäring på fler än ett samarbetsområde vilket 
har bidragit till ett tydligare multidimensionellt perspektiv på fat-
tigdom, med fokus på konflikt-, jämställdhets-, och miljöperspek-
tiv. Ett tydligt fokus på anti-korruption tas också med i samtliga 
samarbeten och avtal. 

Sidas portfölj är väl riggad att bidra till att öka utrymmet 
för civilsamhället att verka genom ett nytt och utökat stöd till 
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sker inom stödet till CHAI, det regionala stödet till UNFPA, och 
andra stöd inom SRHR och HIV/AIDS. 

Landet befinner sig i ett kritiskt skede där frågan är hur och 
om regeringen kommer att genomföra nödvändiga reformer, samt 
om oppositionen kommer bli mer mogen och konstruktiv i sitt 
agerande. Utan omfattande reformer kommer utvecklingsindika-
torer inom samtliga resultatområden att påverkas.

Prestations- och förvaltningsanalys
Strategin för Zimbabwe började gälla i juni 2017 med ett högre 
årligt och totalt anslag för strategin som helhet. Det utbetalade 
beloppet för 2018 är, i linje med den nya strategins ökade anslag, 
högre i jämförelse med tidigare i år. Det ökade anslaget har även 
inneburit flertalet nya beredningar med ett ökat antal avtal och 
nya samarbeten vilket förklarar ökningen i antalet giltiga avtal 
samt avtal med avtalsstart under året. Den genomsnittliga avtals-
längden och avtalsbeloppet har emellertid minskat något som ett 
resultat av att de avtal som ingicks under sista året i den gamla 
strategin var kortare med lägre avtalsbelopp då Sida har begrän-
sad möjlighet att ingå avtal mot slutet av strategiperioden. 

Förvaltningskostnaden har ökat i enlighet med plan för en 
ändamålsenlig bemanning. Ett större anslag har kunnat hanteras 
inom ramen för endast marginellt ökade förvaltningskostnader. 

Tabell 6.6.32: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

319 263 183

Förvaltningskostnad (mnkr) 20 19 16

Förvaltningskrona 16 14 11

Antalet giltiga avtal 46 38 37

Antalet avtal med avtalsstart 14 11 11

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

52 55 57

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 41 43 35

Antalet godkända avtalsförändringar 23 22 28

Antalet godkända avtalsvillkor 72 59 37

Antalet avtal med avtalsslut 7 5 5

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Zimbabwe 2017–2021.

Tabell 6.6.33:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Zimbabwe 319 263 183
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förande parter för att de inte skrivit på MCP/PLGH. Likaså sker en 
fragmentisering av SRHR- tjänster vilket gör att människor måste 
söka sig till flera olika ställen för att få hjälp. Det har också före-
kommit en del missuppfattningar och feltolkningar kring Sidas 
position kring MCP/PLGH vilket har krävt insatser för att mot-
verka negativ informationsspridning. Sida har stärkt samarbetet 
med partner och strategiska aktörer kring laglig och säker abort, 
och den ökad koordinering börjar ge resultat bland annat i form 
av en pågående gemensam kampanj kring unga och oavsiktliga 
graviditeter och säker abort på regional och nationell nivå310.

Det minskande utrymmet för HBTQ-organisationer att verka 
är en fortsatt utmaning och situationen förvärras på flera håll i 
regionen. För Sida blir det ännu viktigare att ha en nära dialog 
med samarbetspartner kring hur verksamheten kan anpassas, 
givet utmaningarna, och hur Sida som givare kan agera mest 
strategiskt för att undvika bakslag, inklusive söka synergier med 
andra aktörer och svenska strategier. Ett inledande arbete pågår 
inom Sida för ett utökat samarbete med en bredare grupp av 
aktörer på regional nivå för att stärka HBTQ-personers rättighe-
ter, där synergier finns med Sidas globala stöd till Global Equality 
Fund och det politiska initiativet Equal Rights Coaltion.

SRHR-agendan är i högsta grad politisk i Afrika, vilket gör att 
Sidas och partner aktiva deltagande i den politiska dialogen är 
avgörande för att nå strategiresultaten. Givet den alltmer politi-
serade kontexten i och med MCP/PLGH, samt ökade konservativa 
strömningar, blir det ännu viktigare att liera sig med rätt aktö-
rer som kan påverka beslutsfattare. Sida har under året stärkt 
arbetet kring dialog genom att bland annat göra en policy- och 
aktörsanalys311 och anordna ett policymöte med ett antal strate-
giska aktörer för att landa i hur Sida bäst kan bedriva dialog för 
att stärka det regionala normativa ramverket och SRHR-rörelsen 
på kontinenten. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det finns inga andra givare vid sidan av Sverige som har ett 
omfattande regionalt stöd till SRHR i Afrika söder om Sahara. 
Ett mindre antal länder har ett begränsat regionalt samarbete 
(Nederländerna, Storbritannien, Schweiz och Irland) men med 

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2021

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Under 2018 har utvecklingen i flera länder inneburit en tillbaka-
gång och inskränkningar när det gäller sexuella och reproduktiva 
rättigheter (SRHR). I Tanzania har förbud införts för flickor att 
återuppta skolgång efter graviditet, och tillgång till information 
om preventivmedel/familjeplanering har begränsats. Också i 
Uganda har en rad händelser negativt påverkat SRHR bland annat 
nya riktlinjer för SRHR som dragits tillbaka och inskränkningar 
kring sexualundervisning. Den starka, och växande, lobbyn för 
avhållsamhet, som motsätter sig sexualundervisning och annan 
informationsspridning som rör ungdomars sexualitet, utgör ett 
växande hot i Afrika. 

Samtidigt finns positiva exempel såsom legalisering av abort 
i DRK genom en ny tolkning av grundlagen efter intensivt lobby-
arbete av bland annat civila samhället. I Zambia har nya riktlinjer 
tagits fram för hur abortlagstiftning ska tillämpas som innebär 
förenklade rutiner och ökad tillgång till abort. Det regionala sam-
arbetsorganet Southern Africa Development Community (SADC) 
har under 2018 tagit fram ett förslag till ny SRHR-strategi som 
kommer utgöra ett viktigt instrument för SRHR-arbete i de 16 
medlemsländerna. Sida har varit delaktig i processen och pla-
nerar för fortsatt stöd i genomförandet av strategin. Stöd till det 
normativa arbetet på regional nivå blir ännu viktigare när utveck-
lingen delvis går bakåt i några länder. 

Konsekvenserna av den amerikanska administrationens åter-
införande Mexico City Policy (MCP) och utvidgning till Protecting 
Lives in Global Health Assistance (PLGHA) i början av 2017 
innebär att amerikanskt bistånd inte kan finansiera utländska 
organisationer som arbetar för säkra och lagliga aborter i utlan-
det. Eftersom USA är den största givaren inom hälsa och SRHR i 
regionen får MCP/PLGHA stora konsekvenser, inte bara i arbetet 
kring abort, utan för SRHR-arbetet i bredare bemärkelse. Sidas 
uppföljning av konsekvenserna visar exempel på att vissa ameri-
kanska organisationer tvingats avbryta samarbeten med genom-
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på en mer övergripande nivå och vice versa. Detta gäller även 
samarbete och dialog med FN, inte minst UNFPA och UNAIDS 
som är viktiga partner på regional nivå. Ett exempel på stärkt 
policyengagemang är arbetet kring att stärka SRHR inom ramen 
för Universal Health Coverage som inletts under året tillsammans 
med ett större antal bilaterala givare, internationella organisatio-
ner och FN.

Prestations- och förvaltningsanalys
Utfallet 2018 reflekterar den ökning av budget som skett över 
tid vilken motsvarar 35 procent från föregående år och 80 pro-
cent sedan strategistart 2015. Samtidigt har en rad samarbeten 
fasats ut under strategiperioden mot bakgrund av ändrat fokus 
på nuvarande strategi jämfört med den tidigare. Sammantaget 
medför detta att flera nya avtal har ingåtts samtidigt som en del 
tidigare samarbeten fasats ut. Genomsnittligt avtalsbelopp har 
ökat markant då flera stora stöd avtalats under 2018 bland annat 
en utvidgning av stödet till UNESCO:s program för allsidig sexual-
undervisning samt ett nytt samarbete med FN kring eliminering 
av könsstympning av flickor och kvinnor. Detta är i linje med Sidas 
strävan efter att ha en mix av ett antal större insatser i kombina-
tion med riktade strategiska stöd inom specifika områden såsom 
till exempel säker abort och HBTQ-rättigheter. 

Ökningen av förvaltningskostnaden 2017 och 2018 beror på en 
delvis utökad debitering av gemensamma kostnader mellan UD 
och Sida. Förvaltningskronan har ökat betydligt givet den kraftiga 
ökning av utbetalade medel samtidigt som bemanningen i princip 
är oförändrad. 

mindre volym och mer inriktat på hiv/aids än en bredare SRHR-
agenda. På bilateral nivå finns många givare inom hälsa/SRHR, 
både enskilda länder och flera globala fonder och program.312 
Samordning sker framförallt kring specifika insatser och program 
som har finansiering från flera givare. Sida har under året inlett 
en dialog med ett antal givare för att sondera intresse för att eta-
blera en regional givarkoordineringsmekanism.

Ett ökat samarbete med Strategin för Sveriges regionala 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara har inletts 
under året kring genomförande av Maputo-protokollet (en del av 
den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter 
som garanterar omfattande rättigheter för kvinnor). Även vad 
gäller övergripande SRHR-dialog med Afrikanska Unionen och 
Kommissionen samt UNECA, sker en ökad samordning med UM  
i Addis Abeba som har etablerade kontaktytor. 

Tydliga kopplingar finns framförallt till svenska bilaterala 
strategier i regionen som har en inriktning på MR, hälsa, SRHR 
och utbildning. Detta gäller inte minst de större regionala samar-
betena med FN där Sida i flera fall på landnivå samarbetar med 
samma partner. Sidas stöd till UNESCO är ett exempel på tydliga 
synergier mellan global, regional och bilateral nivå. Både i Zambia 
och i Tanzania kompletterar det regionala stödet bilaterala pro-
gram. I Zambia har stöd från den bilaterala strategin möjliggjort 
att allsidig sexualundervisning nu genomförs i landets alla skolor 
och Zambia utgör en modell för andra länder i regionen. Från den 
regionala strategin har stödet nyligen utvidgats och innefattar nu 
21 länder i Afrika söder om Sahara, inklusive stöd till ett mindre 
antal länder som ska kan bli ”champions” i regionen och inspirera 
andra313. Sida har också på central nivå deltagit i arbetsgruppen 
för den nyligen framtagna vägledningen för allsidig sexualunder-
visning. Sida avser också att inom kort besluta om en insats för 
att öka tillgång till preventivmedel i regionen med finansiering 
både från den regionala SRHR-strategin men också från ett antal 
bilaterala strategier.

En väl fungerande och tät samordningen finns också med Sida 
Stockholm och med UD som möjliggör en samstämmig policy-
dialog på global och regional nivå. Erfarenheterna från arbetet 
inom den regionala strategin kan på så vis ”informera” dialogen 

Tabell 6.6.34: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

540 397 363

Förvaltningskostnad (mnkr) 12 11 9

Förvaltningskrona 45 36 39

Antalet giltiga avtal 48 56 43

Antalet avtal med avtalsstart 8 21 13

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

47 46 51

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 70 57 49

Antalet godkända avtalsförändringar 21 17 20

Antalet godkända avtalsvillkor 133 97 108

Antalet avtal med avtalsslut 9 12 6

Prestationer och nyckeltal: Strategi för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om 
Sahara 2015–2021.

Tabell 6.6.35:  Utfall för strategin redovisat per 
region och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Regionalt Söder om Sahara 401 374 340

Regionalt Afrika 136 20 23

Regionalt Östra Afrika 1 3 –

Zambia 1 – –
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• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. PAO har 
under året lämnat in ansökningar för att anpassa sin verksam-
het till den ändrade strategi som gäller 2019–2020, men visst 
arbete kvarstår. Anpassningen avseende nya program eller 
expansion av pågående program försvåras dock av begränsad 
tillgång på medel.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 
Såväl Sida som partner har emellertid tvingats parera den allt 
svårare kontexten att verka inom. Exempelvis har utbildnings-
tillfällen senarelagts och/eller förlagts till säkrare platser och 
utökade säkerhetsanalyser har genomförts.

6.7 Mänskliga rättigheter, demokrati och  
rättsstatens principer (ap. 13)

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.7.1)

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet 
med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens 
principer 2018–2022
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

i önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot ett minskat 
demokratiskt utrymme och inskränkningar i de mänskliga 
 rättigheterna. Det blir allt svårare att nå förväntade resultat 
samtidigt som det arbete som gör bedöms fortsatt viktigt. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant, trots de ökade 
utmaningar som den negativa utvecklingen för med sig. Sida 
och partner måste dock anamma mer flexibla arbetssätt och 
ökat säkerhetsfokus.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 
För att invänta det slutliga analysarbetet har dock vissa flerår-
iga beslut fått avvakta och ettåriga förlängningar har genom-
förts där så bedömts relevant. 

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer 2016–2020
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

önskvärd riktning. Flera utmaningar präglar den kontext där 
svenska partianknutna organisationer (PAO) verkar: En ofta 
auktoritär utveckling med inskränkt yttrande-, mötes- och 
organisationsfrihet, negativa kurvor vad gäller socio-ekonomisk 
och politisk jämlikhet, ökande antal väpnade konflikter, samt 
alltmer uppenbara konsekvenser av miljöförstörelse och kli-
matförändringar som ställer politiska partier inför utmanande 
politiska prioriteringar.

Tabell 6.7.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Strategi för mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens princi
per 20182022

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Strategi för särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna 
 organisationer 2016–2020

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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regional, nationell och lokal nivå. Globalt påverkansarbete har 
bland annat bidragit till stärkt genomslag för konventionen för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.323 

Sida har inom ramen för strategin bidragit till att stärka orga-
nisationer som arbetar med att stödja utsatta MR-försvarare. 
Dessa arbetar brett med akut skydd, rättshjälp, utbildning i 
säkerhet och utveckling av kapacitet för att göra det möjligt 
för MR-försvararna att fortsätta arbeta. Journalister, kvinnliga 
MR-försvarare, HBTQ-personer och de som försvarar miljö 
och naturresurser är fortsatt utsatta.324 Ett exempel på aktör 
är Front Line Defenders (FLD) som stöder och samarbetar 
med MR-försvarare i 160 länder. Under året stöttade FLD 2225 
MR-försvarare i 102 länder. Av dessa kunde 83 procent återgå till 
sin verksamhet tack vare stödet.325 

I stater med begränsat utrymme för kommunikation och 
tillgång till oberoende information bidrar Sida till bland annat 
kapacitetsstöd till journalister och medieföretag. Syftet är att 
öka tillgången till oberoende information och minskad polarise-
ring främst i konflikter och svåra miljöer.326 Stöd ges också till 
dem som utsätts för diskriminering såsom personer med funk-
tionsnedsättning, HBTQ-personer, ursprungsbefolkningar och 
minoriteter. Genom Minority Rights Group och deras arbete har 
olika minoritetsgrupper fått sina mänskliga rättigheter stärkta.327 
Statliga institutioner har ett ansvar att tillgodose allas mänskliga 
rättigheter genom att tillämpa de internationella konventionerna 
för mänskliga rättigheter. Sida har bidragit till organisationer som 
arbetar med att stärka, kapacitet, öppenhet och insyn, ansvarut-
krävande och rättsstatens principer hos statliga institutioner.328 

Den negativa utvecklingen har inneburit utmaningar för Sidas 
samarbetspartner. De har behövt bli mer flexibla i genomförandet, 
öka fokus på säkerhet samt anpassa stöd och metoder. Kärnstöd i 
kombination med kapacitetsutveckling är fortsatt betydelsefullt.

Stärkandet av fattiga människors perspektiv på utveckling och 
rättighetsperspektivet fortsätter att analyseras i planering, bered-
ning av insatser och i dialog med partner. Vad gäller det multidi-
mensionella fattigdomsbegreppet bidrar flera insatser till att öka 
individers och gruppers röst och makt. Stöd går till flera globala 
aktörer som arbetar för jämställdhet, kvinnors organisering, delta-

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende 
arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och 
rättsstatens principer 2018–2022314

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I december 2017 fattade regeringen beslut om en ny strategi för 
utvecklingssamarbetet avseende arbetet med de mänskliga rät-
tigheterna, demokrati och rättsstatens principer. En operationali-
sering av strategin har genomförts under 2018. 

Den negativa trenden med en global tillbakagång för 
mänskliga rättigheter315, demokrati och rättsstatens principer 
fortsätter. För tolfte året i rad är det fler stater som backar än 
som gör framsteg avseende mänskliga fri- och rättigheter316, där 
opinionsfriheterna varit särskilt utsatta för inskränkningar317. 
Det rör sig om statlig repression mot civilsamhället, oberoende 
medier, politisk opposition samt den digitala världen (internetfri-
heten har minskat i 32 länder).318 Kvinnor är särskilt utsatta och 
inskränkningarna slår hårt mot organisationer som företräder 
diskriminerade grupper. 

Misstro och ifrågasättande av globala överenskommelser319 
och det internationella systemet för mänskliga rättigheter har 
fortsatt320 liksom hot mot de som samarbetar med systemet.321 
Institutioner som ska försvara mänskliga rättigheter, särskilt 
rättssektorns institutioner, utsätts för påtryckningar, manipuleras 
och deras oberoende hotas. Åtals- och straffriheten för de som 
begår brott mot mänskliga rättigheter är utbredd. Den enskilda 
människans säkerhet undergrävs av att statens roll som ansvars-
tagare försvagats. Under året var det fler stater som undergrävde 
rättsstatens principer än antalet stater där dessa principer stärk-
tes. 64 länder av 113 gick bakåt när det gäller i vilken utsträckning 
de utövar lagstyre (regerar i enlighet med lagen).322

För att motverka den negativa utvecklingen stöds inom ramen 
för strategin en bredd av aktörer. Hit hör organisationer i det civila 
samhället, MR-försvarare, media och statliga institutioner. 

Flertalet av Sidas samarbetspartner arbetar normativt på 
global nivå för ökat genomslag för mänskliga rättigheter, demo-
krati, rättsstatens principer och jämställdhet. De når ut brett på 
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samråd genomförs. Genom deltagande i beredningsprocesser av 
insatser inom andra strategier delas kunskap. Enhetens geogra-
fiska kartläggning av pågående insatser är ett viktigt verktyg för 
att hitta former för ökat och mer strategiskt informationsutbyte 
och samarbete med geografiska avdelningar. Fortsatta synergier 
med andra strategier är en viktig aspekt av operationaliseringen 
av den nya strategin. Kopplingen till den nya globala Strategin 
för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter är särskilt 
tydlig med flera målformuleringar som överlappar. Här har ett 
nära samarbete inletts. Ett annat område som identifierats är 
skärningen miljö/klimat/företagande/mänskliga rättigheter. Här 
planeras en samfinansierad insats tillsammans med Strategin för 
ekonomisk hållbar utveckling.

Den negativa utvecklingen innebär att flera insatser handlar 
om att reagera mot ett krympande demokratiskt utrymme och 
försvara rättigheter som riskerar att kränkas, snarare än att bidra 
till förstärkningar. Det har konsekvenser för måluppfyllelsen. 
Det krympande demokratiska utrymmet ställer större krav på att 
aktörer kan handla snabbt och flexibelt vilket i sin tur påverkar 
metoder för strategigenomförandet. Sida förutser fortsatt fokus 
på kärnstöd eller flexibelt programstöd där så är möjligt. Det är 
fortsatt av central vikt att stödja och försvara en bredd av civil-
samhällets organisationer och förändringsaktörer för att stärka 
demokrati, inklusive människors deltagande.

Erfarenheter visar på svårigheter att se konkreta effekter på 
nationell nivå, av det globala påverkansarbetet som genomför-
ande av internationella överenskommelser. Det är därmed viktigt 
att i högre grad lägga till konkret arbete med och kapacitetsstär-
kande av ansvarstagare, samt ökad samverkan mellan stat och 
civila samhällets organisationer i fortsatt strategigenomförande. 
Vi behöver bättre förstå hur och i vilken utsträckning våra partner 
arbetar med frågan, stärka dialogen kring detta och vad som bäst 
görs inom ramen för en global strategi. 

Det är i dagsläget inte klart vilket utrymme de mänskliga rät-
tigheterna har i pågående FN-reformer och hur vi bäst stödjer det 
internationella systemet för mänskliga rättigheter. Här krävs fort-
satt analys i relation till både pågående och planerade relaterade 
insatser. 

gande och inflytande i olika processer. Andra insatser rör mänsklig 
säkerhet såsom stödet till MR-försvarare såväl online som off-line, 
medan några rör möjligheter och val. Den senare kategorin rör inte 
minst de stöd som avser ökad tillgång till oberoende information. 

Att människor har tillgång till korrekt information är viktigt för 
fria och demokratiska samhällen, och för att möjliggöra att med-
borgarna kan ställa makthavare till svars och stävja korruption 
Sida garanterar Media Development Investment Fund (MDIF) som 
ger lån och tekniskt stöd till fri och oberoende media i länder där 
press- och yttrandefrihet är utsatt. 329 (Se avsnitt 4.11 samt tabell 
4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad volym för 
garantiverksamheten per strategi). Sidas bedömning är att arbe-
tet med MDIF behöver konsolideras och utvärderas innan det kan 
bli aktuellt med ytterligare garantiinitiativ inom strategins områden. 

Det samlade stödet till mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer minskar generellt. Flera traditionella givare 
har minskat eller fokuserat sitt stöd. Det är färre som aktivt 
stöder frågor som uppfattas som politiskt känsliga eller kan upp-
fattas strida mot nationella värderingar och normer. Samtidigt har 
givarbilden breddats till att inkludera nya stora bilaterala aktörer 
och ett ökat antal privata givare. Bland dessa finns flera som drivs 
av andra mål och värderingar än traditionella givare men även de 
som delar Sveriges prioriteringar. Sammantaget innebär detta 
att det finns färre likasinnade givare inom de givarkretsar där 
Sverige deltar, men även att det finns möjligheter till samarbeten 
med vissa nya givare. Många givare styr genomförandepartner allt 
mer mot specifika sakfrågor, och det blir färre givare som bidrar 
med kärnstöd utifrån partner egen verksamhet och kunskap. Det 
innebär att Sverige är en av få kärnstödgivare som stöttar partner 
långsiktiga organisatoriska utveckling och deras möjlighet till 
flexibilitet i en förändrad situation. Få givare uppfyller med andra 
ord de internationella åtagandena om bistånds- och utvecklings-
effektivitet. Dialog och samordning med andra givare sker framför 
allt inom ramen för specifika stöd.

Synergier med övriga globala strategier har eftersträvats 
liksom att komplettera och stärka arbetet inom andra strate-
gier och i sammanhang där mänskliga rättigheter kan uppfattas 
som känsligt och bättre hanteras från global nivå. Regelbundna 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp har ökat med drygt 20 procent mellan 2017 och 
2018, vilket beror på en årlig volymökning för strategin. Volymen 
för strategin sätts i årliga regleringsbrev och inte, som för många 
andra strategier, med ett totalt strategibelopp för hela strategi-
perioden. Detta innebär viss flexibilitet men också utmaningar när 
det gäller långsiktighet och planering över tid. 

Antalet avtal har minskat under perioden vilket är enligt plan 
då många mindre insatser successivt fasats ut från tidigare stra-
tegi. Dessutom har avtal under 2018 förlängts i avvaktan på resul-
tatet från operationaliseringen av den nya strategin, vilket gett 
ett högre genomsnittligt avtalsbelopp för 2018. Antalet godkända 
avtalsförändringar och antalet godkända avtalsvillkor har minskat 
under 2018 vilket följer av färre giltiga avtal. Under 2018 har också 
färre avtal avslutats då merparten av de mindre insatserna fasa-
des ut främst 2016 och 2017. 

Inför 2018 fick strategin, till följd av volymökningen, ett tillskott 
med en tjänst. Förvaltningskostnaden för denna strategi är i jäm-
förelse med andra globala strategier, relativt sett hög, vilket beror 
på att upp till hälften av insatserna innehåller sekretess belagd 
information, vilket innebär en mer resursintensiv hantering. 
Under hösten 2018 byttes system och arbetssätt kring sekretess-
insatser vilket inneburit en större arbetsbörda under införandepe-
rioden. Strategin kännetecknas också av en större andel mindre 
insatser då samarbetspartner ofta är mindre organisationer inom 
det civila samhället. Även detta kräver mer förvaltningsresurser 
per utbetald krona.

Tabell 6.7.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

837 693 616

Förvaltningskostnad (mnkr) 15 12 14

Förvaltningskrona 56 59 43

Antalet giltiga avtal 98 115 139

Antalet avtal med avtalsstart 17 23 21

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

52 52 52

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 42 39 34

Antalet godkända avtalsförändringar 41 60 104

Antalet godkända avtalsvillkor 261 294 325

Antalet avtal med avtalsslut 11 37 43

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete avseende arbetet med de mänskliga rättig
heterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022.

Tabell 6.7.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

El Salvador 3 3 —

Georgien — — > 1

Globalt 795 797 798

Honduras 3 11 —

Irak — — > 1

Libyen — > 1 —

Myanmar (Burma) — > 1 —

Nicaragua 5 — —

Regionalt Afrika — > 1 > 1

Regionalt Centralamerika 6 6 1

Regionalt Latinamerika 3 2 2

Regionalt Mellanöstern 8 7 7

Regionalt Nordafrika — > 1 —

Regionalt Sydostasien — — < 1

Regionalt Östra Afrika 15 9 20
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Trots utmaningarna har de PAO som Sida samarbetar med 
kunnat genomföra sin verksamhet i stort sett enligt plan.336 PAO 
har hanterat förändringarna genom att till exempel senarelägga 
utbildningstillfällen, förlägga utbildningar till platser som är 
säkrare för deltagarna337, utökade säkerhetsanalyser och riktad 
kapacitetsutveckling338. Framsteg görs på individ- och gruppnivå 
bland PAO:s partner, men att säkra förändringar på organisa-
tionsnivå är fortsatt svårt.339 Långsiktigt samarbete är en nyckel 
till framgång på organisationsnivå.340 Ytterligare en svårighet är 
att förmå deltagarna i verksamheten att påtala och motverka 
korruption i sina moderpartier. Att göra det kan utsätta en enskild 
politiker för stora risker.341 Exempel på ett framgångsrikt arbete 
som tycks leda till ett ökat engagemang är Program for Young 
Politicians in Africa. Många av deltagarna i programmet fortsätter 
på den politiska banan och flera har valts in parlament och kom-
muner. Dock kan man se att fler kvinnor än män slutar i politiken, 
vilket dels beror på motstånd inom de politiska partierna, dels 
familjebildning och normer kring kvinnans roll.342

Den 8 mars 2018 fattade regeringen beslut om en ändring av 
strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna 
organisationer. Syftet med ändringen var att dels att stärka stra-
tegins relevans och biståndseffektivitet, dels att stärka dess 
överenstämmelse med hur övrigt svenskt utvecklingssamarbete 
genomförs.343 Förändringen innebär att hela anslagsdelposten fr 
o m 2019 är konkurrensutsatt och inte längre delvis mandatstyrd. 
I och med det arbetade Sida fram och antog nya anvisningar för 
hantering av samarbetet, i nära dialog med de partianknutna 
organisationerna. Anvisningarna gäller för samarbetet under 2019 
och 2020. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året. 

Givarnas samlade stöd till parlament och politiska partier/
parti system uppgår till 0.0007 procent av givarnas samlade 
bistånd, enligt statistik sammanställd av Organization for 
Economic Development, (OECD) 2016. Sveriges andel av det sam-
lade biståndet till parlament och politiska partier/partisystem 
uppgår till cirka 8 procent.344 Det finns för närvarande ingen orga-
niserad dialog eller samordning mellan bilaterala biståndsmyn-

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer 2016–2020330

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I mars 2018 fattade regeringen beslut om en uppdaterad strategi 
för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisa-
tioner 2016–2020. Den stora förändringen är att den mandatstyrda 
delen tas bort från och med 2019 och att hela anslagsdelposten 
därmed är konkurrensutsatt. Vidare lägger den uppdaterade stra-
tegin ökat fokus på stöd till uppbyggnad av demokratiska flerpar-
tisystem med avsikt att motverka det krympande demokratiska 
utrymmet i flera av samarbetsländerna.

Det finns många utmaningar i de sammanhang där svenska 
partianknutna organisationer (PAO) verkar. Demokratin i värl-
den fortsätter att backa även 2018 (undantaget Afrika söder om 
Sahara där en viss förbättring kan skönjas), vilket innebär att 
fler och fler människor lever i stater där demokratin urholkas 
eller under ett auktoritärt styre. Valprocesser genomförs oftast 
korrekt, sannolikt för att makthavarna har mer att förlora på 
att öppet försämra dem. Istället inskränks yttrande-, mötes-, 
och organisationsfriheterna, som är nödvändiga för att val, och 
politiskt deltagande mellan valen, ska vara meningsfulla och 
demokratiska. Politiska debatter, mobilisering och organisering 
försvåras när media censureras eller är partiska, och när civil-
samhällesorganisationer och politiska partier förbjuds eller inte 
kan verka fritt.331 Särskilt utsatta är politiker som representerar 
oppositionspartier.332 

Dessutom pekar kurvorna för socio-ekonomisk och politisk 
jämlikhet nedåt; fattiga människors del i den politiska makten 
har minskat betydligt de senaste åren.333 Ojämlikheterna under-
gräver möjligheten för fattiga människor att delta i, och påverka, 
politiska prioriteringar. På sikt innebär det risker för det demo-
kratiska styrelseskickets legitimitet och effektivitet.334 Ytterligare 
utmaningar är att antalet väpnade konflikter ökar335, samt de allt-
mer uppenbara konsekvenserna av miljöförstörelse och klimat-
förändringar som ställer politiska partier inför svåra dilemman. 
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Antalet godkända avtalsvillkor är något högre än under 2017. 
Den begränsade ökningen beror på att avtalsperiodens slut 
närmar sig. Antalet avtalsförändringar ökade under 2018 och 
innebar att befintliga avtal förlängdes vad gäller aktivitetsperio-
derna in i februari 2019, då nya avtal planeras att tecknas från och 
med mars 2019.

Förvaltningskostnaden för strategin har ökat sedan regeringen 
fattade beslut om den uppdaterade strategin. Förändringen har 
inneburit ett omfattande arbete med nya anvisningar för stöd-
formen, ett helt nytt ansökningsförfarande samt beredningar av 
nya avtal.

digheter som bidrar till utveckling av partier och partisystem. De 
genomförande organisationerna (Political Parties Providers Peer 
Network) träffas dock ungefär vartannat år. Nästa möte planeras 
till 2019.345

Regelbundna samråd förekommer med främst de geogra-
fiska avdelningarna samt enheten för civila samhället. Djupare 
synergier har inte uppnåtts under 2018. Inför 2019 förutser Sida 
större möjligheter till synergier då nya och helt konkurrensutsatta 
ansökningar från PAO ska beredas. 

Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin var enligt plan under 2018 
och följer det strategibelopp som årligen villkoras i reglerings-
brevet. Befintliga avtal löper till och med första halvåret 2019 
för att de organisationerna Sida ger stöd till ska kunna lämna in 
 slutrapportering. 

Antalet avtal har minskat med mer än hälften sedan 2016, 
vilket beror på att 2016 innehöll en blandning av icke avslutade, 
tidigare korta avtal, liksom de då nya treåriga avtalen. Det påver-
kar även genomsnittligt avtalsbelopp och avtalslängd vilka både 
ökat markant de senaste två åren. Strategin anger avtalens möj-
liga längd, vilket är maximalt tre år, plus ytterligare upp till ett 
halvår för att inkomma med slutrapportering. 

Tabell 6.7.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

75 75 72

Förvaltningskostnad (mnkr) 2 1 1

Förvaltningskrona 46 64 85

Antalet giltiga avtal 9 10 20

Antalet avtal med avtalsstart 0 0 9

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

41 40 29

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 25 23 15

Antalet godkända avtalsförändringar 9 1 0

Antalet godkända avtalsvillkor 42 38 30

Antalet avtal med avtalsslut 0 1 10

Prestationer och nyckeltal: Strategi för särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna organisationer 2016–2020.

Tabell 6.7.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Globalt 75 75 73

Regionalt Afrika — — > 1

Regionalt Central & Östeuropa — — > 1
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Palestina
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

i önskvärd riktning. Den politiska utvecklingen har försvårat en 
tvåstatslösning, statsbyggnad och social och ekonomisk utveck-
ling. Den israeliska ockupationen fortgår och ingen omedelbar 
lösning är i sikte. Samtidigt har Palestina en svår budgetsitua-
tion och bristande kapacitet i förvaltningen. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant, även om utma-
ningar präglar såväl kontext som genomförande. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. Delar av stödet inom området demokrati och mänskliga 
rättigheter avtalades inte under 2018 som planerat. Vidare finns 
avvikelser inom miljö- och klimatområdet, där en insats föll 
bort och en annan drogs med stora förseningar. 

Syrienkrisen
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

i önskvärd riktning. Syrien har präglats av stora kontextuella 
förändringar under 2018, vilket bidragit till avsevärt försvårad 
situation särskilt i vissa geografiska områden. 

• Sida bedömer att insatsportföljens är relevant, tack vare ett 
flexibelt arbetssätt som möjliggör anpassningar till rådande 
kontext. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. Förändringarna i Syrien har medfört stora utmaningar 
med krav på flexibilitet i insatshanteringen. En följd av detta är 
att vissa planerade aktiviteter inte kunnat genomföras, eller 
tvingats att geografiskt omlokaliseras och volymmässigt ompri-
oriteras. Genom ett flexibelt arbetssätt har insatserna kunnat 
anpassas till de nya omständigheterna och genomföras i linje 
med strategi målen.

6.8 Mellanöstern och nordafrika (ap. 17)

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.8.1)

Region MENA
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått i 

önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot att utveck-
lingen i delar av regionen har präglats av fortsatt eller förvärrad 
politisk instabilitet, ökade begränsningar i förenings- och 
 yttrandefrihet samt ett allt svårare ekonomiskt läge.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. Sida och partner 
tillämpar flexibla arbetssätt och kontinuerliga anpassningar 
inom ramen för portföljen för att förhålla sig till den alltmer 
utmanande kontexten. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 
plan. Utvecklingen i regionen försvårar genomförandet av stra-
tegin. Civilsamhällesorganisationer får svårare att verka i flera 
länder och den politiska situationen försvårar förutsättningar 
för samarbeten i regionen till exempel när det gäller ekonomisk 
integration.

Irak
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Utvecklingen går långsamt och det 
krävs ytterligare ansträngningar, inte minst från den irakiska 
regeringens sida, innan det går att hävda att strategins mål 
kommer att uppnås under strategiperioden.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. 
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts delvis enligt 

plan. Bedömningen görs utifrån att det finns utrymme för 
insatser med garantiinstrumentet och att det finns behov av att 
utöka portföljen inom vissa områden.

Tabell 6.8.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Region MenA

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Irak

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

palestina

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Syrienkrisen

Utveckling mot strategimålen1 3

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.

3 Bedömningsgrund saknas.
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siering är en av de största utmaningarna för små- och medelstora 
företag i denna region, vilket hämmar skapandet av nya arbets-
tillfällen och således ett hinder för att fattiga och sårbara grupper 
förbättrare sin livssituation. 

Sida har under 2018 skrivit på ett avtal med ILO, som mobili-
serar resurser från privata näringslivet för att genomföra en 
innovativ insats i Nordafrika. Insatsen syftar bl.a. till att skapa nya 
arbetstillfällen.347

Givarsamfundets stöd till MENA-regionen är omfattande. 
Sveriges totala bistånd till MENA utgör knappt 2 procent av det 
totala biståndet till regionen enligt statistik från OECD/DAC. De 
största givarna är Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, USA och 
EU. Inom regionen ses Sverige överlag som en neutral aktör och 
uppskattas för sin långsiktighet.348 MENA-strategins regionala 
fokus utgör en utmaning i givarsamordning. De flesta andra givare 
fokuserar på stöd på landnivå. Koordinering med andra givare 
sker när så är möjligt. Inom området mänskliga rättigheter, 
särskilt yttrandefrihet, är antalet andra givare begränsat. Därför 
är Sverige ofta dominerande givare till vissa samarbetspartners. 
Detta innebär höga risker för Sida och för samarbetspartner som 
blir beroende av Sida. Samtidigt har Sida ett tydligt mervärde och 
spelar en viktig roll för dessa frågor. 

Sidas humanitära stöd till många delar av regionen var under 
2018 omfattande. I Jemen kompletterades det humanitära stödet 
med utvecklingsstöd genom stöd till UNFPA för motverkande av 
könsbaserat våld.349

Synergier finns med övriga bilaterala strategier i Mellanöstern 
och Nordafrika350 vilka till del överlappar såväl geografiskt som 
tematiskt med den regional MENA-strategin. Visst samarbete har 
skett genom samordning av stöd (tex. gemensamma avtal och 
handläggning av insatser) och dialog. Vidare inkluderar Strategi 
för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänsk-
liga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018 stöd 
till regionen. Samordning med denna strategi förekommer, men 
behöver utvecklas. Detsamma gäller för insatser inom Strategi 
Hållbar fred. 

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med 
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika har under 2018 präg-
lats av fortsatt eller förvärrad politisk instabilitet. Ett mer repres-
sivt klimat med lagstiftningar som begränsar förenings- och ytt-
randefrihet har negativt påverkat civilsamhällets möjligheter att 
överleva och verka i flera länder. I Syrien har regimen konsoliderat 
sin makt, vilket också har påverkat civilsamhällets möjligheter att 
verka inom dessa områden. Konflikten i Jemen är inne på tredje 
året med förvärrad humanitär kris som konsekvens. Situationen 
i Palestina är fortsatt svår och den politiska instabiliteten i Libyen 
fortsätter. Den politiska situationen har slagit hårt på ekonomin 
och antalet människor som lever i fattigdom ökar. En avmattning 
i den globala ekonomiska tillväxten, protektionistiska tendenser, 
handelskrig mellan stora ekonomierna har också haft en negativ 
påverkan på ekonomierna i regionen. Under 2018 fortsatte regi-
onen att brottas med omfattande miljö- och klimatutmaningar, 
exempelvis vad gäller vatten- och energiförsörjning men flera 
länder har satt upp mål för att komma tillrätta med situationen. 

Utvecklingen i regionen försvårar implementering av strategin 
och uppfyllande av mål. Sida hanterar situationen genom nog-
grant urval av samarbetspartner som har god lokal kunskap, gör 
gedigna riskanalyser, är flexibla och verkar och genomför möten 
när, om och där det går. Genom stöd till ett femtontal internatio-
nella och regionala organisationer har tex. hundratals civilsam-
hällsorganisationer i regionen fått möjlighet ser att fortsatt verka 
samt att utveckla sin kapacitet att bedriva arbete för demokrati-
sering, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Organisationerna 
har utbildats i säkerhetsfrågor och vid behov fått rättsligt skydd. 
Sida bedömer att det svenska stödet har bidragit till att stärka 
många enskilda organisationer i regionen och ge dem ökat 
skydd.346 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året. Sida har påbörjat 
diskussioner om en garanti i MENA-regionen. Tillgång till finan-
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp år 2018 är något högre jämfört med tidigare år 
som ett resultat av att strategibeloppet successivt höjts till följd 
av indexuppräkning av anslagsposten. Sidas fortsatta ambition att 
ha en sammanhållen portfölj med större avtal avspeglas i att det 
genomsnittliga avtalsbeloppet har fortsatt att öka. Den genom-
snittliga avtalslängden ligger i stort sett på samma nivå sedan 
2016. Antalet avslutade insatser har minskat avsevärt jämfört 
med tidigare år, vilket hänger ihop att antalet avtal har minskat. 

Förvaltningskostnaden har minskat något jämfört med 2017, 
vilket delvis beror på lägre personalkostnader, men är fortsatt 
högre än 2016. Då utbetalat belopp ökat något och personalkost-
naderna minskat något har förvaltningskronan ökat marginellt 
jämfört med 2017. Nivån på förvaltnings-kronan år 2018 ligger på 
2016 årsnivå. 

Tabell 6.8.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

395 369 350

Förvaltningskostnad (mnkr) 21 22 19

Förvaltningskrona 18 17 18

Antalet giltiga avtal 70 80 88

Antalet avtal med avtalsstart 15 14 13

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

50 51 51

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 38 33 30

Antalet godkända avtalsförändringar 35 54 33

Antalet godkända avtalsvillkor 129 138 172

Antalet avtal med avtalsslut 12 25 20

Prestationer och nyckeltal: Regional strategi för Sveriges 
utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA) 2016–2020.

Tabell 6.8.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Globalt — 1 0

Irak — 20 —

Jemen 8 11 2

Jordanien 7 1 1

Libyen 0 2 2

Palestina 7 — —

Regionalt Mellanöstern 329 308 337

Regionalt Nordafrika 25 10 2

Syrien — 2 —

Tunisien 20 20 11
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komplettera fonden med ett bredare återuppbyggnadsprogram 
som avser stöd till landet som helhet och som lägger stor vikt vid 
de sociala dimensionerna av återuppbyggnaden i Irak. En tredje 
samordningsmekanism som tagit form i kölvattnet av segern mot 
IS, är den världsbanksfond som tar sikte på reform och hållbar 
utveckling. Sida bidrar idag, som nämns ovan, till UNDP:s stabili-
seringsfond, men överväger att även bidra till andra givargemen-
samma mekanismer, relevanta för att bidra till måluppfyllelse i 
den svenska strategin.

Sammantaget utgör ca 60 procent av årets anslag i Irak stöd 
till FN355. Utöver FN samarbetar Sida med MSB356 (nämnt ovan), 
en irakisk civilsamhällesorganisation357 samt flera internationella 
enskilda organisationer358.

Övriga strategier relevanta för Irak är Strategi för Sveriges 
humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (Sida) 2017–2020, med vilken Irakstrategin samspelar 
väl. Insatser som gått från att vara humanitära förändras och 
flyttas över till Irakstrategin i och med att den humanitära situ-
ationen gått från akut kris till behov av hållbara lösningar för 
flyktingar och värdsamhällen. Regional strategi för Sveriges utveck-
lingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016–2020 
är en annan strategi med vilken Irakstrategin samverkar. Här 
finns gemensamma resultatområden och partner som överlap-
par och kompletterar varandra, vilket resulterat i gemensamma 
beredningar och gemensam uppföljning. Detsamma gäller, om 
än i mindre omfattning, Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 
2016–2020.

Det parlamentsval som genomfördes under våren har ännu 
inte resulterat i en färdig regering. Detta innebär att det saknas 
kunskap om hur den irakiska regeringen kommer att agera för att 
svara på identifierade behov av reformer och utvecklingsplaner. 
På ett mer konkret plan kan även regeringens agerande påverka 
samarbeten med statliga institutioner och den insats Sida stödjer 
för att stärka parlamentets arbete. Det finns anledning att förutse 
att funktioner och individer kommer att bytas ut i samband med 
regeringsskiftet, vilket kan ha inverkan på Sidas relationer med 
dessa institutioner.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak  
2017–2021

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Irak är en svag stat med höga våldsnivåer och präglas av ett väx-
ande missnöje bland vanliga irakier som saknar jobb och grund-
läggande samhällstjänster. På grund av säkerhetsläget har Sidas 
medarbetare svårt att röra sig i landet och är beroende av väl-
etablerade och robusta partner för strategigenomförandet. Sidas 
portfölj har byggts upp runt UNDP:s stabiliseringsfond351 som 
bidrar till återuppbyggandet av de områden som tidigare kontrol-
lerades av IS och som svarar mot den svenska strategins mål om 
att öka resiliens i utsatta områden. 

I takt med att den mest akuta humanitära krisen i Irak nu har 
passerat och flera av Sidas partner har skiftat fokus och påbörjat 
verksamhet av utvecklingskaraktär, har möjligheterna att inleda 
nya insatser och samarbeten inom ramen för Irakstrategin med 
etablerade partner ökat. Konkret har detta inneburit stöd till 
insatser som avser bistånd i skärningspunkten mellan det huma-
nitära och det långsiktiga utvecklingssamarbetet, vilket efter-
frågats av såväl Sidas ledning som partner på plats i Irak. Sidas 
samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB)352 är ett exempel på en insats som har finansierats från det 
humanitära anslaget, men som nu är del av Irakstrategins portfölj 
och som avser öka Iraks resiliens. Stödet Sida ger till minröjning 
i de av kriget drabbade områdena svarar mot omedelbara behov 
och är en förutsättning för att möjliggöra för långsiktig återupp-
byggnad. 

Garantiinstrumentet är ännu oprövat inom ramen för 
Irakstrategin, men en analys av förutsättningar för en garantiin-
sats, som förutses kunna komplettera den existerande portföljen 
har påbörjats. 

Det totala internationella biståndet utgör 1,5 procent av BNI 
i Irak (2016).353 Givarkontexten präglas fortfarande av den huma-
nitära situationen och bidrag till stabilisering, framförallt genom 
UNDP:s stabiliseringsfond354, till vilken 27 givare bidrar. Fonden är 
FN:s främsta verktyg för givarsamordning i Irak. FN planerar att 
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Inom jämställdhetsområdet kommer Irak att nästa år anta en 
ny nationell handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet, som kan 
ge ny riktning åt strategigenomförandet till stöd för kvinnors del-
tagande i fredsprocesser. Tills vidare bidrar Sida till målet genom 
stöd till enskilda organisationer som stärker kvinnors rättigheter 
och deltagande i demokratiska och fredsbyggande processer.

Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalde beloppet för strategin var betydligt högre år 2018 
jämfört med år 2017. Orsaken till detta är att Irakstrategin antogs 
först andra halvåret 2017 och att enbart ett lägre belopp alloke-
rades ut detta år. Irakstrategin hade 12 giltiga avtal under 2018, 
vilket är en marginell ökning jämfört med 2017. Det genomsnitt-
liga avtalsbeloppet är emellertid betydligt högre jämfört med 
2017, vilket är en del av den medvetna strategi Sida har i att effek-
tivisera genom större och längre insatser. 

Förvaltningskostnaderna för Irakstrategin fördubblades år 
2018 jämfört med 2017, vilket är kopplat till att personalstyrkan 
ökade kraftigt under 2018. Ett antal tjänsteresor har även genom-
förts till Irak vilket innebär höga kostnader kopplade till säker-
hetsarrangemang. Förvaltningskronan har ökat marginellt vilket 
är en konsekvens av att både utbetalt belopp samt personalkost-
nader kraftigt ökat under året. 

Tabell 6.8.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

228 69 15

Förvaltningskostnad (mnkr) 2 1 1

Förvaltningskrona 115 106 28

Antalet giltiga avtal 12 11 20

Antalet avtal med avtalsstart 6 1 0

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

46 58 56

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 75 42 25

Antalet godkända avtalsförändringar 6 6 10

Antalet godkända avtalsvillkor 15 26 22

Antalet avtal med avtalsslut 2 4 10

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete med Irak 2017–2021.

Tabell 6.8.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Irak 228 69 15
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svårat uppföljningen av pågående verksamhet och medför också 
begränsningar i möjligheterna till dialog och relationsbyggande. 
Sida hanterar situationen genom att samverka med och genom 
andra aktörer som har närvaro i området, liksom att utnyttja möj-
ligheterna till uppföljning via videomöten. 

Det demokratiska utrymme som det civila samhällets organi-
sationer verkar inom fortsätter att krympa. Civilsamhällesaktörer, 
särskilt de som arbetar för mänskliga rättigheter, har utsatts 
för påtryckningar, hot och våld, både från israeliska och pales-
tinska myndigheter. Genom stöd till palestinska och israeliska 
människorättsorganisationer362 bidrar Sida till att stärka dessa 
organisationer och möjligheterna för det civila samhällets orga-
nisationer att verka i Palestina. Detta arbetsområde tenderar 
samtidigt att bli allt mer resurskrävande för Sidas del, delvis på 
grund av en komplex givarkoordinering och den stora externa 
uppmärksamhet som riktas mot detta område i form av frågor 
och begäran om utlämning av handlingar.

Vad gäller mobiliserat kapital inom strategin, inkluderar port-
följen en innovativ garantifacilitet, som syftar till ökad utlåning 
till små och medelstora palestinska företag från palestinska 
banker. Genom att Sverige delar finansiell och politisk risk med 
de medverkande bankerna får bankerna bättre förutsättningar 
att expandera sin långivning till geografiska områden som anses 
särskilt riskfyllda (område C, östra Jerusalem och Gaza) och till 
företag som drivs av kvinnor. Fram till och med juni 2018 har 592 
lån beviljats363 inom garantifaciliteten. Detta bidrar till strategins 
måluppfyllelse inom stödområdet ”Stärkt privatsektorutveckling” 
och till kvinnors ekonomiska egenmakt, liksom till strategins 
fokus på stöd till utvecklingen i dessa geografiska områden. (Se 
tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad 
volym för garantiverksamheten per strategi).

För Palestina saknas tillförlitlig statistik kring totalt interna-
tionellt bistånd i förhållande till BNI. Det finns dock siffror som 
indikerar att den totala finansieringen via utvecklingssamar-
betet utgör ca 15 procent av Palestinas nationella budget. De 
fem största givarna är EU, Tyskland, Norge, Japan och Sverige. 
Den tidigare största givaren USA har under året kraftigt skurit 
ner sitt bistånd, vilket får konsekvenser som ännu inte är fullt 

Strategin för Sveriges internationella utvecklings-
samarbete avseende Palestina 2015–2019

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Utvecklingssamarbetet har under 2018 fortsatt att påverkas 
av den israeliska ockupationen, som utgör det grundläggande 
utvecklingshindret. Inga konkreta framsteg har nåtts i fredspro-
cessen och mot realiserandet av en tvåstatslösning, snarare har 
förutsättningarna komplicerats ytterligare. Den inompalestinska 
splittringen fortsätter att vara ett hinder för den politiska och 
 ekonomiska utvecklingen i Palestina. 

Den israeliska bosättningspolitiken, med bosättningar som 
enligt folkrätten är illegala, har fortsatt i en ökande takt under 
första halvan av 2018. Rivningar och konfiskering av palestin-
ska strukturer fortskrider, framför allt i område C och östra 
Jerusalem.359 Detta försvårar levnadsförhållandena för palestinier 
som bor i området och ökar risken för tvångsförflyttning. Beduin- 
och herdesamhällen löper också en risk för tvångsförflyttning, i 
vissa fall från områden som planeras för israeliska bosättningar. 
Processen kring beduinsamhället Khan al-Ahmar, som hotas 
av rivning, har väckt särskild uppmärksamhet under året. Sidas 
verksamhet bedrivs till viss del i områden där sådan aktivitet 
pågår, vilket kräver flexibilitet i genomförandet av insatser.360

Palestinas ekonomi försämrades betydligt under 2018 bl.a. 
på grund av minskade biståndsflöden, innehållna israeliska 
transfereringar och fortsatta begränsningar i rörelsefrihet. 
Utvecklingsklyftan mellan Västbanken och Gaza fortsätter att 
växa. I Gaza har levnadsförhållandena förvärrats drastiskt, med 
akut brist på vatten, el och hög arbetslöshet. En ökande andel av 
befolkningen är beroende av humanitärt stöd. Därtill har FN:s 
organ för de palestinska flyktingarna (UNRWA) stora finansiella 
utmaningar, med försämrad service till flyktingbefolkningen som 
följd. Den monetära fattigdomen i Gaza har ökat från 39 procent 
(2011) till 53 procent (2017)361 och fattigdomen är i hög grad mul-
tidimensionell. För Sveriges del utgör stödet till Gaza en central 
del av både utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. 
Svårigheter vad gäller tillträde till Gaza för Sidas personal har för-
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin var lägre än det belopp som 
allokerats för 2018 och också lägre än utbetalningarna 2017 och 
2016. Detta berodde framför allt på att avtalsprocessen kring 
ett planerat stöd till demokrati och mänskliga rättigheter blev 
försenad, där planen nu är att ha ett avtal på plats under första 
halvan av 2019. Sedan 2016 har antalet avtal blivit färre med högre 
avtalsbelopp, vilket ligger i linje med Sidas ambition för effektivi-
sering inom strategin. Vad gäller de nya avtal som ingåtts under 
2018 har viss hänsyn tagits till att nu gällande strategi går in på 
sitt sista år under 2019 och de begränsningar som gäller för åtag-
anden för åren efter strategins utgång.

Förvaltningskronan låg på ett lägre värde under 2018 än tidi-
gare år. Detta kan förklaras av att det utbetalade beloppet var 
lägre än tidigare år och att Sidas del i utlandsmyndighetens kost-
nader gick upp kraftigt på grund av retroaktiva avsättningar till 
det system för avgångsersättning som tillämpas för lokalanställd 
personal enligt lokal lagstiftning. I övrigt har förvaltningskostna-
derna legat på liknande nivå som 2017.

kända. En EU-gemensam strategi är utarbetad för 2017–2020.364 
Givarsamordning äger rum med varierande kvalitet beroende på 
sektor. Sverige ansvarar för integreringen av miljö- och klimat 
inom EU-strategin och delar även ordförandeskapet i sektorar-
betsgruppen för miljö- och klimat.

Synergier med andra strategier finns framför allt med 
Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020, då både den 
humanitära situationen och utvecklingsutmaningarna utgår från 
folkrätten och i hög grad påverkas av den israeliska ockupationen 
av Palestina. Behovet av gemensamma analyser, informations-
utbyte och en aktiv diplomati har bidragit till en nära dialog och 
samverkan. Med Regional strategi för Sveriges utvecklingssam-
arbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016–2020 finns 
också synergier, då de båda strategierna ofta delar partner och 
arbetsområden. Regelbundet informationsutbyte sker inom miljö- 
och klimat, handel och demo/mr och möjligheter till samverkan 
beaktas i planeringen av nya insatser.

Många faktorer bidrar till osäkerhet kring förutsättningarna 
för strategigenomförandet framöver. Konsekvenserna av USA:s 
agerande vad gäller ambassadflytt till Jerusalem, indraget 
bistånd till Palestina, liksom innehåll och process kring en even-
tuell amerikansk fredsplan kan komma att påverka förutsättning-
arna att uppnå strategimålen. Detsamma gäller Israels agerande 
i område C, östra Jerusalem och Gaza, som påtagligt kan inverka 
på möjligheterna att uppnå strategimålen. Minskade bistånds-
flöden och innehållna transfereringar av skatter och avgifter kan 
komma att driva den Palestinska myndigheten mot en ekonomisk 
kollaps. Det finns också en risk för eskalerande våld och krig i 
Gaza. 

Tabell 6.8.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

281 360 323

Förvaltningskostnad (mnkr) 18 15 12

Förvaltningskrona 15 24 28

Antalet giltiga avtal 29 33 38

Antalet avtal med avtalsstart 6 7 9

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

50 50 47

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 71 84 59

Antalet godkända avtalsförändringar 17 19 26

Antalet godkända avtalsvillkor 93 88 92

Antalet avtal med avtalsslut 0 6 11

Prestationer och nyckeltal: Strategin för Sveriges 
internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina 
2015–2019.

Tabell 6.8.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Palestina 281 360 323
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Sverige och ett antal andra givare, exempelvis EU, Kanada, 
Schweiz och Norge, har fortsatt ge bistånd med anledning av 
Syrienkrisen. En tendens är att givare som exempelvis USA, 
Storbritannien, Danmark och Nederländerna drar sig ur stödet 
till utvecklingsinsatser och till de områden som tagits tillbaka av 
regimen. Dialog och samverkan i olika former sker fortlöpande 
med samtliga givare. Givarbildens förändringar har lett till att Sida 
är den enda givaren till några av de insatser som tidigare sam-
finansierats med följd att risknivån i insatsportföljen ökat. Detta 
gäller exempelvis för stöd till det civila samhället som arbetar 
med mediastöd367 och organisationer som arbetar med demokra-
tisk utvecking368 inne i Syrien. 

Tydliga synergier finns med Strategi för Sveriges humanitära 
bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamar-
bete (Sida) 2017-2020 där ett nära samarbete bedrivit i såväl 
operationalisering som genomförande. Det humanitära stödet har 
länkats till det långsiktiga utvecklingssamarbetet inom ramen 
för Syrienstrategin och i vissa fall har stöd förmedlats till samma 
samarbetspartner (IRC, NRC och Rädda Barnen), för vilka bered-
ningar och uppföljning samordnats. Dessutom har gemensamma 
analyser och bedömningar gjorts av kontexten bl.a. med OCHA:s 
Humanitära Responsplan (HRP)369 som underlag. 

Syrienkonfliktens utveckling och det faktum att regimen tar 
över större delar av landet påverkar i hög grad strategigenom-
förandet. Den fattigdomsanalys och fördjupade uppföljning av 
strategin som påbörjats under 2018 och avslutas i början av 2019 
innebär att insatsportföljen ses över och underlag ges för strate-
gigenomförandets resterande två år. 

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016–2020

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Under 2018 har den syriska regimen återtagit allt större delar av 
landet, främst i de södra och centrala delarna av landet. De oppo-
sitionella grupperna har trängts undan och är under ökad press i 
områden som de fortfarande håller. Över 13 miljoner människor 
är i behov av humanitärt bistånd. Antalet nya internflyktingar 
(IDP) beräknades under första halvåret 2018 till ca 1,2 miljoner, 
samtidigt har ca 750 000 internflyktingar återvänt till sina tidi-
gare hem.365 UNOCHA bedömer att sammantaget ca 5,6 miljoner 
flyktingar befinner sig i Syriens grannländer; Turkiet, Libanon, 
Jordanien, Egypten och Irak. Under 2017 återvände drygt 50 000 
flyktingar till Syrien och siffror från 30 nov 2018 visade att ca 43 
000 flyktingar återvänt366. Den största andelen flyktingar åter-
vände från grannländerna. 

Den förändrade kontexten har i hög grad påverkat strategi-
genomförandet och medfört krav på att Sida noga följer utveck-
lingen i Syrien samt justerar insatsportföljen löpande. Risknivån 
är relativt hög och arbetet har i stor utsträckning handlat om 
analys och hantering av riskerna samt dialog med samarbets-
partner. Sida har genom ett flexibelt arbetssätt beslutat om flera 
förändringar av pågående insatser, exempelvis geografiska och 
volymmässiga omallokeringar och ändringar av insatsernas 
innehåll. En fördjupad uppföljning av strategin har påbörjats och 
planerar att avslutas i början av 2019. Denna omfattar analys av 
utgångspunkterna för strategin och kommer troligtvis innebära 
omprioriteringar inom insatsportföljen.

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året. Sida har dock 
under året genomfört en studie av finanssektorerna i Libanon, 
Jordanien och Turkiet. Studien kommer att användas för att när-
mare undersöka möjligheterna att engagera fler aktörer, mobi-
lisera mer resurser exempelvis genom garantiinstrumentet och 
främja en inkluderande utveckling i de grannländer som påver-
kats av syrienkrisen. 
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det totalt utbetalade beloppet för 2018 är i linje med det belopp 
som delegerats för strategin. Minskningen av genomsnittlig 
avtalslängd och avtalsbelopp är ett strategiskt vägval och enligt 
plan i syfte att öka flexibiliteten i insatsportföljen för att kunna 
respondera på och anpassa biståndet till utvecklingen i Syrien. 

Under 2018 delegerades fullt ansvar för beslut och genom-
förande av strategin till utlandsmyndigheten vilket har inneburit 
en väsentlig ökning i förvaltningskostnaderna då merparten av 
personalresurserna för genomförandet nu finns i Beirut. Resor 
i regionen samt säkerhetskostnader har också bidragit till höga 
förvaltningskostnader vilket i sin tur innebär en väsentlig minsk-
ning av förvaltningskronan. 

Tabell 6.8.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

400 414 335

Förvaltningskostnad (mnkr) 8 4 2

Förvaltningskrona 51 110 156

Antalet giltiga avtal 33 30 18

Antalet avtal med avtalsstart 9 12 12

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

37 41 49

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 53 54 65

Antalet godkända avtalsförändringar 15 15 16

Antalet godkända avtalsvillkor 39 52 13

Antalet avtal med avtalsslut 4 6 0

Prestationer och nyckeltal: Sveriges regionala strategi för 
Syrienkrisen 2016–2020.

Tabell 6.8.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Jordanien 38 37 20

Regionalt Mellanöstern 39 178 134

Syrien 312 188 181

Turkiet 11 11 —
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takt med minskande utrymme för demokrati, civilsamhälle och 
yttrandefrihet. Noterbart är HBTQ-personers ökade utsatthet. 
Korruption, brist på jämställdhet samt en svag rättsstat 
försämrar ytterligare möjligheterna till delaktighet och inflytande 
över beslutprocesser. 

Vissa grupper av människor lever i fickor av hög fysisk osäker-
het där konflikter negativt påverkar möjligheter att utvecklas och 
delta i samhällsutvecklingen, bland annat i östra Ukraina och syd-
östra Turkiet. Den romska befolkningsgruppen framträder som 
särskilt utsatt gällande alla dimensioner av fattigdom på grund av 
social och ekonomisk marginalisering samt diskriminering i alla 
former. 

De senaste årens satsningar för ökad användning av garantier 
kopplat till strategin fortsätter att ge resultat. Vid årets slut finns 
10 aktiva avtal i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Moldavien och 
Ukraina där garantierna bidrar till att generera en utökad utlå-
ning. Verksamheten återfinns främst inom jordbruk, energieffek-
tivisering, hållbar energi samt småföretagsutveckling. Ytterligare 
garantier planeras för 2019 i Serbien och Ukraina370. (Se avsnitt 
4.11 samt tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och total 
avtalad volym för garantiverksamheten per strategi).

Sida bedömer att EU är den viktigaste aktören i regionen och 
i många fall också den viktigaste biståndsgivaren, främst genom 
det europeiska grannskapsstödet (European Neighbourhood 
Instrument (ENI) i östliga partnerskapsländerna och genom för-
medlemskapsstödet för länderna på Västra Balkan och Turkiet 
(Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Därtill är inter-
nationella finansieringsinstitutioner som European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD), European Investment 
Bank (EIB), NIB och Nordic Environmental Finance Corporation 
(NEFCO) centrala utvecklingsaktörer. Den bilaterala givarkretsen 
i länderna som strategin omfattar minskar. Förutom Sverige åter-
finns vanligen Tyskland, Schweiz och USA.

En EU-gemensam programmeringsprocess finns i några 
länder. Sida har också ingått avtal om att hantera delegerade 
EU-medel för Albanien, Georgien, Ukraina och Vitryssland. 
Förberedelser pågår för liknande samarbeten i Kosovo och 
Moldavien. 

6.9 Reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan 
och Turkiet (ap. 23)

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med 
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2020

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.9.1)

• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 
delvis önskvärd riktning. Bedömningen baseras på vissa nega-
tiva tendenser vad gäller ett krympande utrymme för oberoende 
medier och civilsamhälle samt en generellt sett återhållen takt 
i EU-närmandet.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. 
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Utvecklingen i regionen har under året präglats av fortsatt, om 
än bitvis svagt, närmande till EU. Positiva steg har tagits främst 
bland kandidatländerna på västra Balkan där EU-närmandet är 
en starkare drivkraft än i Östeuropa. I de östliga partnerskapslän-
derna har, med undantag av Georgien, reformtakten mattats av 
något. Tvehågsenheten inför EU-närmandet är starkast i Turkiet 
men finns i varierande grad i hela regionen. Trots en blandad bild 
bedömer Sida att EU-närmandet fortfarande är den huvudsakliga 
reformmotorn för regionens länder. Genom den reformagenda 
som EU-närmandet tillhandahåller erbjuds länderna stärkta 
institutioner, civilsamhälle och näringsliv som står rustade att 
erbjuda sina medborgare stärkt demokrati och rättsstat, bättre 
miljö och en inkluderande ekonomisk utveckling.

Ur ett multidimensionellt fattigdomsperspektiv är ländernas 
största utmaningar fortsatt att skapa hållbar sysselsättning 
och lyfta utsatta grupper, såsom arbetslösa, funktionshindrade 
och minoritetsgrupper ur fattigdom. Människors möjlighet till 
inflytande och att göra sin röst hörd minskar på flera håll – 
kanske mest dramatiskt i Turkiet men också i Vitryssland – i 

Tabell 6.9.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin har ökat över tid, till följd av 
regeringens ökade anslag för strategin. Ökningen har främst 
 hanterats genom att öka volymerna inom befintliga avtal men 
också genom att ingå nya avtal. Det genomsnittliga avtalsbeloppet 
är således något högre än tidigare år. Genomsnittlig avtalslängd 
har inte förändrats nämnvärt. Antalet avtalsförändringar har ökat 
till följd av att ett större antal avtal kommit längre i sin implemen-
tering.

Förvaltningskostnaden för strategin har ökat i paritet med ökat 
anslag och utbetalt belopp, vilket har gett en oförändrad förvalt-
ningskrona över tid.

Genom ett brett och långsiktigt svenskt engagemang skapas 
ytor för samordning och synergier med EU:s utvecklingssam-
arbete. Förutom delegerade medel omfattar detta engagemang 
twinning, insatser som förbereder partnerländerna för IPA- och 
ENI-stöd samt områden där Sida är starkare och har en kompa-
rativ fördel, exempelvis jämställdhet och civilsamhällesstöd.

Utvecklingen i regionen är starkt kopplad till utvecklingen 
inom EU. Den förändringsteori som tillämpas bygger på en fort-
satt vilja bland medlemsstaterna till utvidgning av medlemskret-
sen och ökad frihandel. Under året fick Albanien och Makedonien 
inte de öppningar till förhandlingsstart som de hade hoppats på. 
Europeiska Rådet beslutade att skjuta fram beslutet till 2019 och 
satte fortsatta reformer och framsteg i förhandlingar om namn-
frågan mellan Grekland och Makedonien som villkor. Utvecklingen 
i Turkiet bedöms inte vända till det positiva i det korta perspektivet 
och Sidas stöd måste fortsatt anpassas till förutsättningarna där. 
Relationerna mellan länderna på Västra Balkan är tidvis spända 
och hållbar utveckling kräver ett stärkt regionalt samarbete och 
goda grannskapsrelationer. Relationen Serbien-Kosovo bedöms 
som särskilt viktig. En fortsättning av och fortsatta framsteg inom 
den så kallade Berlinprocessen för ökat samarbete och samman-
koppling av de sex staterna på Västra Balkan bedöms också som 
viktig för fortsatt strategigenomförande.

Tabell 6.9.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

1 334 1 280 1 126

Förvaltningskostnad (mnkr) 67 63 56

Förvaltningskrona 20 20 20

Antalet giltiga avtal 398 396 452

Antalet avtal med avtalsstart 100 94 120

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

51 51 49

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 23 21 20

Antalet godkända avtalsförändringar 199 174 167

Antalet godkända avtalsvillkor 720 714 712

Antalet avtal med avtalsslut 65 94 143

Prestationer och nyckeltal:Resultatstrategi för Sveriges 
reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 
2014–2020.

Tabell 6.9.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Albanien 91 92 75

Armenien — — < 1

Azerbajdzjan < 1 < 1 < 1

BosnienHercegovina 154 150 129

Georgien 105 101 85

Globalt 41 24 25

Kosovo 95 94 74

Makedonien 36 — < 1

Moldavien 122 97 96

Regionalt Central & Östeuropa 74 63 39

Regionalt Europa 150 195 199

Regionalt Västra Balkan 88 96 91

Serbien 115 108 91

Turkiet 65 62 58

Ukraina 200 197 165
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sitt engagemang för dessa frågor är positivt och utgör en mil-
stolpe i den globala policyutvecklingen för 2018. 

Portföljutvecklingen för Strategi hållbar fred har följt den för-
ändringsteori som arbetades fram i samband med operationalise-
ringen av strategin. Denna utgår från att Sidas samarbetspartner 
arbetar integrerat med dialog och förtroendeskapande processer 
mellan stat och samhälle, samt inom och mellan olika samhälls-
grupper för att förebygga konflikter och att främja fred. Insatser 
för att skapa eller stärka fora och dialog mellan lokala myndig-
heter, politiker, och samhälle/medborgare är centrala. Även stöd 
till strategiska civilsamhällesorganisationer är betydelsefulla då 
de bidrar till ökat medborgarinflytande i försonings-, dialog- och 
förtroendeskapande processer, freds- och statsbyggande samt i 
säkerhetsrelaterade frågor. Viktigt är också att stärka lokalt för-
ankrade organisationer (till exempel dem som arbetar med kvin-
norättsfrågor, ursprungsbefolkningen eller ungdomar), för att öka 
deras inflytande i såväl formella som informella fredsprocesser.

I linje med ovan förändringsteori prioriterades 2018 att stärka 
arbetet runt säkerhetsresolution 2250375 om unga, fred och 
säkerhet, genom att ingå nya avtal och förstärka redan pågående 
stöd376. Även inom området kvinnor, fred och säkerhet gjordes 
motsvarande förstärkning. Vidare har konfliktförebyggande och 
fredsfrämjande i humanitära kontexter prioriterats och tre avtal 
för pilotprojekt inom detta område är nu på plats och under 
implementering377. Alla tre är lokalt förankrade i svåra kontexter. 
Sida har också arbetat för att utveckla partnerskapen med de 
organisationer som får kärnstöd, dels för att stärka dem, dels för 
att ge dem en möjlighet att utveckla och fördjupa viktiga lokala 
konfliktförebyggande och fredsfrämjande processer i de länder 
och kontexter där de har sin verksamhet. En del av dessa part-
ner378 har fått särskilda medel för att snabbt kunna agera och 
svara upp mot förändringar i en given nationell kontext där dessa 
partner har en närvaro och kapacitet att göra det. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Givarkontexten för strategin Hållbar fred präglades fortsatt 
under 2018 av att allt färre givare ger kärnstöd och istället finan-
sierar projekt. För strategins insatsportfölj har detta inneburit en 

6.10 Hållbar fred (ap. 26)

Strategi Hållbar fred 2017–2022

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.10.1)

• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 
önskvärd riktning. Bedömningen görs gentemot att kapaciteten 
i det globala systemet att arbeta fredsbyggande och konflikt-
förebyggande har stärkts. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Det senaste årtiondet har präglats av en negativ trend där antalet 
väpnade konflikter ökar (fr a inomstatliga), är mer långdragna 
och har en högre våldsintensitet. 2018 innebär inget undantag, 
tvärtom bekräftades trenden i Afghanistan, Irak, Somalia, Syd 
Sudan samt i Syrien. Enligt Global Peace Index 2018 blev världen 
något mindre fredligt jämfört med föregående år. Indexet rappor-
terar en negativ utveckling i 92 länder att jämföra med 2017 då 
det var 68 länder med negativ utveckling. En positiv utveckling 
rapporteras för 2018 i 71 länder att jämföras med 2017 då en 
positiv utveckling rapporterades för 93 länder.371

Under 2018 har den globala kontexten även präglats av den 
pågående FN-reformen där Sida legat långt fram i genomförandet 
av de rekommendationer som gavs i FN:s generalsekreterares 
rapport Sustaining Peace.372 Flera av Sidas insatser och stöd373 till 
FN-organ och processer har varit katalytiska och bidragit till att 
FN tagit viktiga steg för förändring av sin fredsbyggande arkitek-
tur. Inte desto mindre har det faktum att FN befunnit sig mitt uppe 
i en stor reformprocess påverkat den allmänna givarkontexten. I 
den av FN och Världsbanken gemensamma lansering av Pathways 
for Peace-studien374 lyfts vikten av prevention i det konfliktförebyg-
gande och fredsbyggande arbetet. Att också Världsbanken ökar 

Tabell 6.10.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp har ökat kraftigt över tid, särskilt mellan 
2017 och 2018. Detta är en direkt följd av att regeringen under 
andra hälften av 2017 beslutade om en ny strategi för hållbar 
fred som ersatte den globala strategin för mänsklig säkerhet. 
Strategianslaget ökade med den nya strategin vilket har inneburit 
att antalet insatser och giltiga avtal ökat under året, Vissa avtal 
har förlängts samtidigt som nya avtal ingåtts som del i arbetet 
att anpassa insatsportföljen till den nya strategins mål. Antalet 
insatser är förhållandevis högt givet att strategin har en stor 
bredd av mål samt att verksamheten ska möjliggöra för att res-
pondera med snabbhet genom kortare insatser. En metod som 
vidareutvecklats under året och som resulterat i ökad flexibilitet 
och högre utbetalning har varit att genom en mjuk öronmärkning 
avsätta medel hos partner för att respondera på plötsligt upp-
komna situationer och möjligheter att verka konfliktförebyggande. 
Avtalslängden ligger i stort kvar på samma nivå som tidigare.

Förvaltningskostnaden har bara ökat marginellt över tid, trots 
att utbetalat belopp stadigt ökat under motsvarande period. Detta 
ger att förvaltningskronan ökat kraftigt.

utmaning då Sida allt oftare blir kvar som ensam kärnstödsgivare 
vilket kan skapa ett ensidigt beroende och i förlängningen för-
svaga organisationerna. Detta till trots gör Sida bedömningen 
att kärnstöd även fortsättningsvis utgör en central del i strategi-
genomförandet, i syfte att stärka den global kapaciteten inom 
konfliktförebyggande och freds- och statsbyggande. 

Under 2018 bestod insatsportföljen för Strategi hållbar fred av 
ett 30-tal insatser som implementerades av partner i mer än 80 
olika kontexter. Denna mängd av insatser i olika kontexter lämnar 
utrymme för en mängd olika synergier med andra strategier, 
samtidigt som arbetet måste begränsas och avgränsas för att 
kunna genomföras på ett systematiskt och strategiskt vis. Som en 
del av strategigenomförandet tog Sida fram en global portföljöver-
sikt som löpande delats internt inom Sida och med UD och FBA. 
Den globala portföljöversikten ger grundläggande information om 
alla insatser och var i världen de implementeras och är ett grund-
läggande dokument för att kunna arbeta systematiskt med syn-
ergier. Vidare har det under året gjorts ett fördjupat arbete med 
tre andra strategier: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 
med Colombia 2016–2020, Strategi för Sveriges utvecklingssamar-
bete med Demokratiska republiken Kongo 2015–2019 samt Strategi 
för Sveriges internationella bistånd till Myanmar 2018–2022 för att 
säkerställa adekvat delning av information och systematiskt och 
strategiskt samarbete i syfte att främja ett starkt strategigenom-
förande.

Tabell 6.10.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

423 278 224

Förvaltningskostnad (mnkr) 5 4 4

Förvaltningskrona 86 76 60

Antalet giltiga avtal 48 40 40

Antalet avtal med avtalsstart 14 13 11

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

41 41 44

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 43 38 35

Antalet godkända avtalsförändringar 23 21 31

Antalet godkända avtalsvillkor 94 95 63

Antalet avtal med avtalsslut 5 7 12

Prestationer och nyckeltal:Strategi Hållbar fred 2017–2022.

Tabell 6.10.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Algeriet 5 — —

Centralafrikanska republiken 8 4 —

Filippinerna 5 — —

Globalt 368 238 204

Indonesien 2 — —

Irak — 10 10

Kenya 5 — —

Kongo, demokratiska republiken 4 7 —

Libyen — 2 2

Mali 1 1 —

Myanmar (Burma) 2 2 2

Pakistan 5 — —

Regionalt Sydostasien 4 4 —

Somalia 8 6 —

Sydsudan 5 6 6

Tanzania 2 — —
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Att stödja kapacitetsutveckling av institutioner – som är en 
förutsättning för hållbar utveckling, en god samhällsstyrning och 
en effektiv fattigdomsbekämpning – är en annan del av arbetet 
inom ramen för strategin. Här utgör kapacitetsutvecklingspro-
grammen det huvudsakliga arbetet. Det handlar om att stödja 
kompetens- och kapacitetsutveckling hos strategiskt utvalda 
förändringsaktörer för att kunna bidra till det globala genom-
förandet av Agenda 2030. För att nå resultat och utveckling på 
institutionell nivå krävs en kritisk massa av förändringsagenter 
inom relevanta områden och organisationer. Därför är det viktigt 
att kapacitetsutvecklingsprogrammen mobiliserar en bredd av 
aktörer, inklusive svensk resursbas. För att stödja ägarskap och 
lokalt förankrade lösningar för kapacitetsutveckling har arbetet 
med att utveckla nya metoder och arbetssätt inom ramen för 
de pågående kapacitetsutvecklingsprogrammen fortsatt under 
2018. Ett exempel på detta är ITP 301 Sustainable Urban Water 
and Sanitation - Integrated Processes som genomförs av NIRAS i 
samarbete med WaterAid. Programmet främjar sektorövergri-
pande samarbeten, bl.a. det nära samarbetet mellan det statliga 
VA-bolaget, National Water and Sewerage Corporation, i Kampala, 
Uganda och stadsförvaltningen, Kampala Capital City Authority, 
tillsammans med företag samt det civila samhället. Det har resul-
terat i ett ändrat förhållningssätt hos stadens tjänsteleverantörer 
och en förbättrad service för hushåll i fattiga områden, med bland 
annat nya anslutningar till avloppsnätet. Arbetet har beaktat 
principerna att skapa hållbar och inkluderande infrastruktur och 
förvaltning där de fattigas perspektiv och jämställdhetsperspekti-
vet lyfts. Ett annat exempel som stärkt lokalt ägarskap är ITP 316 
IKT-Reglering – Policy och Praktik, där en svensk myndighet Post 
och Telestyrelsen (PTS) samarbetar med Stockholms Universitet 
och Swedish Program for ICT in Developing Regions (SPIDER). 
Programmet avser att bidra till en förbättring för medborgares 
tillgång till prisvärd informations- och kommunikationstekno-
logi (IKT). Under året har två kapacitetsutvecklingsomgångar 
genomförts som riktat sig till nyckelpersoner från reglerings-
myndigheter för telekommunikation i främst afrikanska länder. 
Programmet riktar sig till nyckelpersoner från regleringsmyndig-
heter i afrikanska länder där behovet och efterfrågan för bättre 

6.11 kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ap. 28)

Resultatstrategi för kapacitetsutveckling och utbyten 
2014–2017 / Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap 
och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar 
utveckling379

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.11.1)

• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått  
i önskvärd riktning. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I juni 2018 tog regeringen beslut om en ny strategi för kapacitets-
utveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för 
hållbar utveckling, varför två strategier legat till grund för Sidas 
arbete under året. Operationalisering av den nya strategin har 
pågått under hösten. 

Agenda 2030 lyfter fram vikten av partnerskap, där olika aktö-
rer inkluderas och lär av varandra, för att få till stånd utveckling. I 
linje med detta verkar Sida inom ramen för strategin för att skapa 
plattformar för sådana partnerskap, tillsammans med olika 
aktörsgrupper och länder. Ett exempel på en sådan plattform 
är den givargemensamma partnerskapsfonden mellan Sida och 
Världsbanken, som ska främja partnerskap i syfte att genomföra 
Globala Målen med särskilt fokus på mål 17 om globalt partner-
skap380. Sida är den första givaren till fonden och har åtagit sig 
att bidra med 63 miljoner kronor under perioden 2018–2019381. 
Fonden är ett resultat av Sveriges strategiska samarbete med 
Världsbanksgruppen (VBG) och utgör ett komplement till Sidas 
och VBG:s olika samarbeten. Fonden svarar upp mot ett identifie-
rat behov hos båda parter av finansiering för små men strategiska 
initiativ för att informera policyskapare i syfte att generera stor 
effekt för fattigdomsbekämpning och hållbarhet. 

Tabell 6.11.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Den nya strategins mervärde ligger i att den kompletterar och 
bidrar till ökade synergier med Sidas övriga strategistyrda samar-
bete, både bilateralt och globalt. Det verksöverskridande arbetet 
med att överse hur de globala internationella kapacitetsutveck-
lingsprogrammen stärker synergier och med andra strategier och 
kompletterar verksamhet som genomförs på land- och regionnivå 
i Sveriges samarbetsländer har fortsatt under året384. På liknande 
sätt svarar resursbasprogrammen i ökande upp mot efterfrågan i 
det internationella utvecklingssamarbetet genom samverkan med 
andra delar av Sida. Detta har lett till ökad rekrytering till utvalda 
samarbetspartner och utlandsmyndigheter under andra strate-
gier samt ett strategiskt urval av tjänster för att stärka det mul-
tilaterala systemet och EU med svensk kompetens. SPF är Sidas 
främsta verktyg för stärkande av den svenska resursbasen både 
i form av organisationer och individer. SPF har även stått värd för 
större internationella möten och konferenser där samarbets-
parter under andra strategier har medverkat.

Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalade beloppet för strategin har ökat kraftigt (cirka 40 
procent) under 2018 till följd av ökat anslag från regeringen under 
2018. Generellt sett rymmer strategin många små avtal på grund 
av resursbasprogram och sekonderingar där avtalen finns på indi-
vidnivå. Sida strävar efter att öka både genomsnittlig avtalslängd 
och genomsnittligt avtalsbelopp och en portfölj byggs upp med 
pågående och planerade insatser med avtal som successivt blir 
längre. Antalet giltiga avtal har ökat delvis till följd av det ökade 
strategibeloppet. Detta har möjliggjort större förutsättningar att 
bidra till förändring i linje med strategimålen.

Förvaltningskronan fortsätter att öka kraftigt jämfört med 
tidigare år. Det beror på att anslaget har fortsatt att öka över tid 
vilket inte motsvarats av ett ökat förvaltningsanslag. Den nya stra-
tegin har möjliggjort att portföljsammansättningen delvis rymmer 
andra typer av stödformer, däribland multilateralt programstöd, 
vilka inte är lika arbetsintensiva. 

telekommunikation och uppkoppling är störst. Målet för pro-
grammet är att kapacitetsutveckla individer inom organisationer 
för att de ska kunna bidra till uppbyggandet av en bättre reglerad 
IKT-sektor för att bidra till en ökad tillgång av prisvärd telekom-
munikation och internet. För närvarande har ett 20-tal reglerings-
myndigheter deltagit i programmet som fokuserar på att utveckla 
de deltagande myndigheternas egna strategiska projekt.382

Inom ramen för strategin har Sida ett uppdrag att öka svensk 
representation på strategiska tjänster i internationellt utveck-
lingssamarbete samt öka användning och återföring av svensk 
kompetens och erfarenheter inom internationellt utvecklings-
samarbete. För att bidra till det fortsatte Sida under 2018 att 
utöka sina resursbasprogram. Sida rekryterade 17 biträdande 
bilaterala experter (BBE), 31 Junior Professional Officers (JPOs) 
samt 7 Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) 
och Specialist, Development Programme (SDP). Inom BBE-
programmet prioriterades tjänster som kombinerade tematik 
(exempelvis jämställdhet, SRHR, miljö) och metod eller roll samt 
kopplingen humanitärt arbete och långsiktigt utvecklingssam-
arbete samt relationer bortom biståndet. Initiativet UN Youth 
Volunteers (UNYV) som lanserades 2017 med 20 rekryteringar 
utökades under 2018 med 40 nya rekryteringar383. 

Sammanlagt finansierade Sida 159 unga personers arbete 
inom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (110 till FN: 
UNV, JPO, SARC, SPD; 35 inom BBE och 10 till EU) under 2018.  

Intresset för kapacitetsutveckling har ökat bland Sidas samar-
betspartner. Under 2018 ökade både antalet kurser och deltagare 
på Sida Partnership Forum (SPF). Störst efterfrågan har det varit 
på resultatstyrning där Sida satt in extra kurser för att kunna till-
mötesgå behoven. Civilsamhällesorganisationer och myndigheter 
är fortfarande de största målgrupperna men genom stärkt sam-
verkan med näringslivet har flera nya projekt- och nätverksmöten 
kommit till under året. Kurserna är designade för att skapa håll-
bar inlärning genom lärmoment före, under och efter kurserna. 
Dessutom uppmuntras flera deltagare från samma organisation 
att delta samtidigt för att skapa organisatorisk förankring. 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Tabell 6.11.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

682 485 412

Förvaltningskostnad (mnkr) 41 40 58

Förvaltningskrona 17 12 7

Antalet giltiga avtal 292 256 235

Antalet avtal med avtalsstart 109 105 46

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

40 41 43

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 12 11 13

Antalet godkända avtalsförändringar 127 172 123

Antalet godkända avtalsvillkor 87 91 75

Antalet avtal med avtalsslut 40 58 74

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för kapacitet
sutveckling och utbyten 2014–2017 / Strategi för kapacitets
utveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 
2030 för hållbar utveckling.
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Tabell 6.11.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Armenien 2 — —

Bolivia 1 < 1 2

Colombia 4 2 —

Fiji — 4 —

Georgien 1 1 2

Globalt 629 457 393

Haiti 2 2 —

Jordanien 2 1 —

Kambodja 2 < 1 —

Kina — 4 —

Kongo, demokratiska republiken 1 — —

Libanon 1 — —

Liberia < 1 — 4

Moçambique 1 < 1 —

Myanmar (Burma) 2 — —

Nepal 1 < 1 —

Nigeria 1 2 —

Palestina 3 — —

Regionalt Afrika 10 3 2

Regionalt Asien 3 — —

Rwanda 1 1 —

Sierra Leone 4 1 2

Somalia — — 5

Sri Lanka — 3 —

Sydafrika 1 < 1 —

Tanzania 1 < 1 —

Thailand 1 < 1 —

Tunisien 1 — —

Uganda 2 1 2

Zambia 2 < 1 —

Zimbabwe 2 2 —

Östtimor 1 2 —
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finansiering är en utmaning för forskningsaktörerna, både i Sidas 
samarbetsländer och vid de regionala och internationella organi-
sationer som genomför viktiga forskningsprogram. Sida är en av 
få givare som ger kärnstöd till forskningsorganisationer. Andra 
givare öronmärker ofta stöd till specifika områden vilket hämmar 
organisationernas ägarskap och deras möjlighet att utforma sin 
forskningsagenda på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Sida noterar samtidigt en ökad insikt om betydelsen av att 
låginkomstländer utvecklar egen forskningskapacitet för att nå 
de Globala målen för hållbar utveckling. Det finns studier som 
visar att den forskning som produceras i låginkomstländer håller 
hög kvalitet.385 Många forsknings- och biståndsfinansiärer är 
engagerade i processer, både i Sverige och internationellt, för att 
öka tillgången till forskningsmedel som adresserar utmaningar 
identifierade i Agenda 2030. Sida medverkar i flera av dessa 
sammanhang och driver på för att forskare från låginkomstländer 
ska medverka i utformningen av forskningsutlysningar och få ta 
del av forskningsanslagen. Ett exempel är Belmont Forum, som 
mobiliserar finansiering av internationella forskargrupper inom 
områden som kopplar till miljö- och klimatförändringar, där Sida 
varit instrumentell för att möjliggöra medverkan av forskare från 
låg inkomstländer.386 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det svenska forskningssamarbetet inom anslagsområde 
32 utgör knappt fem procent av Sidas totala anslag och drygt 
två procent av hela utvecklingssamarbetet.387 Forskning och 
forskningsliknande insatser stöds emellertid från fler anslag. 
Forskning stöds till exempel med medel från landramarna i några 
fall. Bland annat i Rwanda kompletteras forskningsanslagets 
stöd till University of Rwanda med medel från landramen och på 
motsvarande sätt kompletterar landramen i Bangladesh forsk-
ningsanslagets stöd till forskningsinstitutet International Centre 
for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b).

Sida har under 2018 fortsatt ansträngningarna att samordna 
stödet till forskning inom hela myndigheten Syftet har varit att skapa 
enhetlighet och tydlighet för hur forskning stöds och stärka syner-
gierna mellan olika tematiska strategier och forsknings strategin. 

6.12 Forskningssamarbete (ap. 32)

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom 
utvecklingssamarbetet 2015–2021

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.12.1)

• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 
delvis önskvärd riktning. Globalt betonas allt oftare betydelsen 
av forskning för hållbar social, ekonomisk och miljömässig 
utveckling, men tillförda medel är i många sammanhang 
begränsade. Det finns vidare en ökad skepsis mot vetenskapligt 
baserad kunskap och forskning prioriteras sällan av regering-
arna i Sidas samarbetsländer.

• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant. 
• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Sidas forskningsstöd bidrar till utveckling av kunskap som syftar 
till att minska fattigdomens olika uttryck. Särskilt viktigt är att 
öka kunskapen om det som påverkar människor som lever i fat-
tigdom negativt: sjukdomar, klimateffekter, maktstrukturer etc. 
Saknas kapacitet att analysera skeenden i landet och/eller extern 
påverkan, saknas också förmågan att identifiera och åtgärda 
problem. En stor del av den forskning som är relevant för fattig-
domsminskning kräver interaktion med människor som lever i 
fattigdom, dels för att öka förståelsen kring de fattigas problem, 
dels för att kunna utveckla relevanta lösningar. 

Forskningssamarbetet verkar i en tid där det fria och öppna 
kunskapssamhället ständigt utmanas. Den akademiska friheten 
hotas och det offentliga samtalet präglas av en tilltagande veten-
skaplig skepsis. Parallellt med detta minskar många givare stödet 
till forskning, och medel för utvecklingsforskning tenderar att allt 
oftare reserveras för givarländernas egna forskare. Dessutom 
saknar samarbetsländerna ofta nationella strategier för forskning 
och de resurser som avsätts är mycket begränsade. Bristen på 

Tabell 6.12.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalat beloppet för strategin är högre under 2018 än tidi-
gare år, vilket beror på en successiv höjning av strategibeloppet.  
I syfte att effektivisera genomförandet av strategin har Sida verkat 
för att minska antalet små och administrativt krävande avtal, 
vilket återspeglas i det genomsnittliga avtalsbeloppet som är 
högre 2018 i jämförelse med tidigare år, medan antalet avtal har 
minskat något. Vidare befann sig relativt många stöd mitt i avtals-
perioden under 2018, vilket medfört såväl färre nya avtal som 
färre avtalsslut under året.  

Förvaltningskostnaden har varit högre 2018 än under tidigare 
år. Orsaken till detta är ändrade principer för tidsredovisning. 
Årets belopp för förvaltningskostnad reflekterar bättre den tid 
som har lagts ned på strategigenomförandet jämfört med tidigare 
år. Förvaltningskronan ser i statistiken ut att ha minskat men i 
själva verket hanteras ett ökat anslag med oförändrad personal-
styrka vilket är en utmaning i strategigenomförandet.

Tabell 6.12.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

928 813 782

Förvaltningskostnad (mnkr) 24 21 19

Förvaltningskrona 39 40 42

Antalet giltiga avtal 100 108 115

Antalet avtal med avtalsstart 26 30 30

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

51 50 53

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 62 53 52

Antalet godkända avtalsförändringar 51 68 61

Antalet godkända avtalsvillkor 190 212 243

Antalet avtal med avtalsslut 23 28 31

Prestationer och nyckeltal: Strategi för forskningssamarbete 
och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021.

Tabell 6.12.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Bolivia 52 44 35

Etiopien 42 22 19

Globalt 472 457 460

Kambodja — < 1 < 1

Moçambique 85 4 45

Regionalt Afrika 92 117 58

Regionalt Asien 6 14 18

Regionalt Latinamerika < 1 — —

Regionalt Mellanöstern 8 5 —

Regionalt Sydostasien 9 2 2

Regionalt Söder om Sahara — — < 1

Regionalt Östra Afrika 9 4 19

Rwanda 32 24 49

Tanzania 66 78 66

Uganda 54 42 48
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• Sida bedömer att insatsportföljen är relevant.
• Sida bedömer att insatsportföljen genomförts enligt plan. 

Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling 2014–2017 / Strategi för Sveriges globala utveck-
lingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022
• Sida bedömer att den globala utvecklingen mot strategimålen 

gått i delvis önskvärd riktning. En viss återhämtning av den glo-
bala ekonomin har skett sedan finanskrisen 2009, men centrala 
utmaningar kvarstår och nya har tillkommit. Faktorer såsom 
klimatförändringar och konflikter underminerar uppnådda 
utvecklingsresultat. Den ekonomiska ojämlikheten mellan 
könen samt mellan och inom länder är fortsatt hög, och mins-
kar tillväxtens effekt för människor i fattigdom och förtryck. 
Ökad protektionism och andra politiska strömningar bidrar till 
fortsatt ekonomisk osäkerhet. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. 
Insatsportföljen ses för närvarande över utifrån den nya stra-
tegin. En initial bedömning är att merparten av portföljen är 
fortsatt relevant, men att vissa justeringar kommer att behöva 
göras för att bättre nå de nya strategimålen. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jäm-
ställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter 2018–2022
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Sida noterar att en rad bakslag präglat 
kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 
de senaste åren. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. Då strate-
gin är ny är portföljen fortfarande under uppbyggnad. 

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 
Dock har endast ett fåtal insatser beslutats under 2018.

6.13 Hållbar utveckling (ap. 34)

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.8.1)

Resultatstrategi för globala insatser för miljö och klimatmäs-
sigt hållbar utveckling 2014–2017 / Strategi för Sveriges glo-
bala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat 
och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 

i önskvärd riktning. Bedömningen görs emot att de globala 
utmaningarna med klimatförändringar och miljöpåverkan har 
ökat under 2018. 

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. Portföljen 
måste fortsatt anpassas i linje med den nya strategi som 
antogs den 1 mars 2018 och utifrån de utmaningar som präglar 
kontexten. Sida har under året bland annat tagit beslut om ett 
flertal insatser med fokus på mer hållbara hav samt ökat fokus 
på minskad sårbarhet hos människor som lever i fattigdom, 
och ökad motståndskraft att hantera klimatförändringar och 
naturkatastrofer. 

• Sida bedömer att genomförandet av insatsportföljen genom-
fördes delvis enligt plan. Genomförandet har till stora delar 
varit planenligt, men ett par insatser försenades vilket påverkat 
genomförandet negativt. 

Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar 
utveckling 2014–2017 / Global strategi för socialt hållbar 
utveckling 2018–2022
• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen har gått i 

delvis önskvärd riktning. Såväl positiva som negativa inslag har 
gjort sig gällande under året. Exempelvis har utvecklingen för 
minskad mödra- och barnadödlighet, samt tillgången till rent 
vatten, sanitet och hygien varit positiv. USA:s policy kring abort 
har däremot försvårat arbetet inom SRHR. Framstegen i utbild-
ning för flickor, inklusive barn med funktionsnedsättning, går 
vidare mycket långsamt och ytterligare krafttag behövs för att 
inte lämna någon grupp efter. 

Tabell 6.13.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Resultatstrategi för globala insatser för 
miljö och klimatmässigt hållbar utveck
ling 2014–2017 / Strategi för Sveriges 
globala utvecklingssamarbete inom 
hållbar miljö, hållbart klimat och hav, 
samt hållbart nyttjande av naturresur
ser 2018–2022

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Resultatstrategi för globala insatser för 
socialt hållbar utveckling 2014–2017  
/ global strategi för socialt hållbar 
utveckling 2018–2022

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Resultatstrategi för globala insatser för 
ekonomiskt hållbar utveckling 2014–
2017 / Strategi för Sveriges globala 
utvecklingssamarbete inom hållbar 
ekonomisk utveckling 20182022

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

Strategi för Sveriges utvecklingssamar
bete för global jämställdhet samt kvin
nors och flickors rättig heter 20182022

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2 3 3

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.

3  Ingen bedömning gjordes då strategin beslutades av 
regeringen under 2018.
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överenskommelsen och som UNISDR ger stöd till. Utmaningen är 
dock att planerna ofta saknar finansiering för genomförande.395

Biologisk mångfald (mål 15) är den mest överskridna plane-
tära gränsen.396 Detta leder till en underminering av de ekosys-
temtjänster som människor som lever i fattigdom  är beroende 
av. Sida ger stöd till Swedbio som genom sina fjorton samarbets-
organisationer bidragit till bättre samhällsstyrning och förvaltning 
av biologisk mångfald samt till att ursprungsbefolkningars rättig-
heter och traditionell kunskap får större genomslag under kon-
ventionen om biologisk mångfald.397 Sida har även utökat fokus på 
marina frågor och nio insatser har redan förstärkts med marina 
komponenter. Sidas havsportfölj har utökats med nya samarbeten 
om rättighets- och transparensfrågor inom fiskesektorn398 och för 
förbättrad kustmiljö och renare hav399 Arbetet med att identifiera 
nya havsrelaterade samarbeten kommer fortsätta.

Strategisk användande av biståndsmedel kan mobilisera 
privat kapital. I februari 2018 lanserade International Finance 
Corporation (IFC) och Amundi världens största fond för gröna 
obligationer. Sida har inlett ett samarbete med IFC i ett program 
som ökar transparensen, stärker nationella regelverk samt ban-
kers kapacitet att ge ut gröna obligationer.400 

Det finns för närvarande fyra garantier401 inom ramen för 
denna strategi. I en av garantiinsatserna samarbetar Sida med 
IFC för att möjliggöra investeringar i hållbar infrastruktur402. I 
en annan, som utgör en samgaranti tillsammans med USAID, 
möjliggörs utlåning till företag som arbetar med att producera 
eller distribuera miljövänliga hushållsprodukter till människor 
som saknar tillgång till hållbar energi och/eller rent vatten.403 (Se 
tabell 4.11.1 för totalt avtalad volym för garantiverksamheten per 
strategistyrd verksamhet.)  

Sida har under tio års tid även stöttat innovationer genom 
utlysningsfonder för att mobilisera privat kapital. En utvärdering 
av tio Sida-stödda utlysningsfonder genomfördes under 2018, 
där fyra får stöd genom denna strategi.404 Utvärderingen visade 
att utlysningsfonderna uppnått goda resultat men att ytterligare 
engagemang krävs från givare för genomslag och hållbarhet 
då många innovatörer inte uppnått den skala och de system-
effekter som fonderna syftar till.405 Sida har därför lanserat en 

Resultatstrategi för globala insatser för miljö och 
klimatmässigt hållbar utveckling 2014–2017388 / Strategi 
för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar 
miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av 
naturresurser 2018–2022389

Förändringar och förutsättningar i strategisammanhanget för 
strategigenomförandet
I mars 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för Sidas 
globala arbete inom miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart 
nyttjande av naturresurser, varför två strategier legat till grund för 
Sidas arbete under året. Operationaliseringen av den nya strate-
gin slutfördes november 2018.

De globala utmaningarna med klimatförändringar och miljö-
påverkan har ökat under 2018 och målet att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 graders ter sig allt svårare att nå. Mot 
bakgrund av den negativa utvecklingen innebär den nya strategin 
en kraftig ambitionshöjning och den årliga budgeten ökar med 
56 procent, till 1,3 miljarder kronor390. Den nya strategin omfattar 
områden som Sida arbetat med tidigare, så som klimat, energi, 
ekosystem, sötvatten och urbanisering; men också nya områden 
som hav, samhällstjänster, bostäder och naturkatastrofer. 

Sida är djupt involverad i att stödja det globala arbetet med 
att följa upp Globala målen391 genom flera insatser392. Exempelvis 
finansierades UN Water och Världsbankens energiprogram, vilka 
koordinerade ett flertal organisationer inom vatten (mål 6)393 res-
pektive energi (mål 7)394, för att sammanställa publikationer över 
utvecklingen inom dessa områden. 

Klimatpåverkan och naturkatastrofer fortsätter att under-
gräva utvecklingsvinster, förvärra ojämlikheten och begränsa 
ekonomisk tillväxt, där många av världens fattigaste länder är 
särskilt drabbade. Sedan 2015 pågår ett arbete för att öka syn-
ergier mellan katastrofriskreducering, hållbar utveckling och 
klimatanpassning som del av genomförandet av det så kallade 
Sendai-ramverket och som koordineras av Sida-finansierade 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 
Många länder har utvecklat planer för att minska katastrofrisker 
på nationell och lokal nivå, vilket är ett centralt mål enligt Sendai-
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Prestations- och förvaltningsanalys
Utbetalat belopp har ökat markant mellan 2017 och 2018, i sam-
band med att regeringen i mars 2018 fattade beslut om den nya 
strategin. Strategin har från och med 2018 ett femårigt strategi-
belopp jämfört med tidigare årlig tilldelning i regleringsbrevet 
vilket ger förutsättningar för större och mer långsiktiga insatser. 
Denna strategi ingår i samma anslagspost som de övriga håll-
barhetsstrategierna vilket ger flexibilitet mellan åren och under-
lättar planering och fullt anslagsutnyttjande för strategiperioden 
2018–2022.  

Strategibeloppet på 6,5 miljarder kronor innebär en 80-pro-
centig ökning mot de tidigare fem åren och strategin innehåller 
dessutom fler områden som till exempel hav, bostäder i urbana 
områden och naturresurser. Under 2017 fanns begränsade möj-
ligheter att ingå nya avtal, dels på grund av det så kallade 50 pro-
cent och 75 procent-villkoret i regleringsbrevet, dels på grund av 
att Sida avvaktade beslut om ny strategi. Under 2018 har Sida 
kunnat teckna flera nya avtal som speglar den nya strategins 
inriktning och upplägg.  Liksom tidigare år eftersträvas femåriga 
avtal vilket återspeglas i genomsnittlig avtalslängd. Det genom-
snittliga avtalsbeloppet har också ökat till följd av ett antal nya 
större insatser som till exempel UNEP och ProBlue men opera-
tionaliseringen av strategin har även visat att den existerande 
portföljen är relevant vilket inneburit att Sida kunnat förlänga 
avtal med befintliga partner. 

Färre avtal har avslutats under året jämfört med åren tidigare 
då fler avtal har förlängts och det var naturligt att fler avtal avslu-
tades 2016 och 2017 i slutet på förra strategiperioden. Förvalt-
nings kostnaden har ökat sedan 2017 vilket beror på att strategin,  
i och med den stora volymökningen, har tilldelats fler personal-
resurser samt på hanteringen av garantier inom strategiportföljen. 
Vidare har resurser lagts på operationaliseringen av den nya stra-
tegin samt hanteringen av garantier inom strategiportföljen.  

”andra generationens” utlysningsfond, Water and Energy for Food 
(WE4F), tillsammans med USA och Tyskland.406 WE4F är en sam-
manslagning av Securing Water for Food (SWfF) och Powering 
Agriculture (PAEGC) med syfte att bidra till ökad matproduktion 
baserad på effektivare vatten- och energianvändning, och med 
större fokus på att koppla innovatörer till privata investerare och 
att uppnå skala, hållbarhet och systemeffekter.

Biståndsvolymerna har fortsatt att minska och alltfler givare 
öronmärker sina stöd. Det innebär att Sidas stöd, som ofta ges i 
form av kärnstöd, ses som allt viktigare av samarbetspartnerna 
då det kan användas strategiskt och flexibelt utifrån deras prio-
riteringar. Sidas stöd får stor betydelse för att lyfta jämställdhet 
samt mänskliga rättigheter och båda frågorna prioriteras vid val 
av och dialog med samarbetspartner. Exempel på insats för detta 
är det fleråriga avtalet med Slum Dwellers International (SDI) 
som Sida ingick under sommaren 2018.407 SDIs medlemskap 
består till 95 procent av kvinnor och bostadsfrågor är centrala för 
organisationen.408

Synergier går främst att finna med Strategi för Sveriges globala 
utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022 
samt Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom håll-
bar social utveckling 2018–2022. Samarbete sker exempelvis kring 
sanitet och sötvatten samt handel och miljö, vilket bl.a. inneburit 
gemensam beredning och finansiering. 

Det framtida globala arbetet med miljö- och klimat ter sig 
allt mer osäkert trots att behoven är enorma. USA drog sig 2017 
ur Parisavtalet och även om övriga länder slutit sig starkare 
samman var det ett hårt slag för samarbetet. Samtidigt priorite-
rar utvecklingsländerna ofta ekonomisk tillväxt före klimathänsyn 
vilket kan få stora negativa miljökonsekvenser. Ansträngningarna 
behöver därför intensifieras och det är bråttom om Parisavtalet 
och andra miljöåtaganden ska kunna genomföras.

Tabell 6.13.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

1 126 849 727

Förvaltningskostnad (mnkr) 14 9 10

Förvaltningskrona 81 90 72

Antalet giltiga avtal 99 92 90

Antalet avtal med avtalsstart 22 14 25

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

60 61 64

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 85 71 68

Antalet godkända avtalsförändringar 50 55 105

Antalet godkända avtalsvillkor 200 185 259

Antalet avtal med avtalsslut 8 13 11

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala 
insatser för miljö och klimatmässigt hållbar utveckling 2014–
2017 / Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete 
inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart 
nyttjande av naturresurser 2018–2022.

Tabell 6.13.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Globalt 1 117 849 705

Regionalt Afrika 8 — —

Regionalt Europa — — 20

Sri Lanka 1 < 1 2
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Frågor kring SRHR har även under 2018 varit av prioritet i 
Sidas arbete då utmaningarna inom området består. De av Sidas 
partnerorganisationer som inte skrev under den amerikanska 
policyn (om förbud för internationella organisationer som får 
amerikanska medel att tala, informera om eller utföra aborter) 
är hårt drabbade av utebliven amerikansk finansiering, liksom 
den tystnad kring abortfrågan som politiken inneburit. Positivt 
är dock den mobilisering som startat för att öka tillgången till 
SRHR. Exempel på verksamhet utgörs av Guttmacher-Lancet 
Commission414 vilka har tagit fram en bred definition av SRHR 
med fokus på rättigheter415, och som lanserats i olika delar av 
världen. Sida har tillsammans med WHO416 bidragit till initiativ 
för att öka tillgången av kvalitetssäkrade medicinska aborter.417 
En mer omfattande integrering av SRHR i strävan mot allmän 
tillgång till hälso- och sjukvård418 har vidare initierats av WHO och 
arbetet leds av Sida. Ambitionen har också höjts i dialogen med 
UNFPA och detta har bidragit till att UNFPA har tagit en bredare 
ansats att arbeta med hela SRHR agendan inklusive säkra abor-
ter. Antal nysmittade av hiv är fortsatt högt, framför allt bland 
högriskgrupper. Sida bibehåller ett hiv-fokus, framför allt vad 
gäller preventionsarbete för utsatta grupper. 

Icke-smittsamma sjukdomar liksom ohälsosamma livsstilar 
ökar kraftigt i medel- och låginkomstländer och belastar de redan 
otillräckligt finansierade hälsosystemen. Sida har under 2018 lagt 
en plan för hur det förebyggande arbetet ska stärkas genom fokus 
på hälsosammare livsstil, inklusive hygien. Under året har även 
behovet av WASH för hälsokliniker i låginkomstländer hamnat 
högt på den internationella agendan. Utmaningen ligger i att få 
ansvariga ministerier i samarbetsländer att samverka effektivt. 
Sida har varit pådrivande i denna fråga i dialogen med partners.419

Allt fler och svårare konflikter och humanitära situationer 
i Sidas samarbetsländer har lett till ett starkare behov av att 
koppla humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. 
Inom hälsa har Sida inlett stöd till nya partnerskap och arbetssätt 
som stärker denna koppling, till exempel arbetet mellan Ipas (en 
amerikansk abortorganisation) och UNFPA i Bangladesh som 
syftar till att integrera hälsoservice, säker abort och preventiv-
medel i en humanitär kontext.420 

Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar 
utveckling 2014–2017 / Global strategi för socialt hållbar 
utveckling 2018–2022409

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I juli 2018 fattade regeringen beslut om en ny strategi för hållbar 
social utveckling, varför två strategier legat till grund för Sidas 
arbete inom området under året. Operationalisering av den nya 
strategin har pågått under hösten.

Den globala utvecklingsagendan Agenda 2030 har tydliggjort 
behovet av att se till helheten och arbeta på flera fronter något 
som arbetet inom hållbar social utveckling tar fasta på. Arbetet 
ska bidra till förbättrad jämlik och jämställd hälsa, utbildning av 
god kvalitet genom hela livet, sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) samt tillgång till vatten, sanitet och hygien 
(WASH). 

Agenda 2030 trycker på att ett stärkt utbildningssystem, 
möjligheter till kunskapsinhämtning och livslångt lärande, utgör 
en förutsättning för att kunna möta samtliga mål i agendan. 
Sveriges globala stöd till utbildning har därför stärkts under 2018. 
Den största mottagaren är the Global Partnership for Education 
(GPE)410 vilken har kompletterats med ett stöd till Education 
Cannot Wait411 vars syfte är att tillgodose utbildningsbehov i akuta 
konfliktsituationer och naturkatastrofer. Detta nya stöd stärker 
kopplingen mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utveck-
lingssamarbete inom utbildningsområdet. Trots stora framsteg är 
det fortfarande vanligare för flickor än pojkar att inte gå i skolan. 
Strukturella hinder, diskriminerande normer och traditionella 
sedvänjor begränsar flickors utbildningsmöjligheter. Under året 
publicerade UNICEF statistik som visar att antal barnäktenskap 
har minskat under det senaste årtiondet, från 15 till 12 miljoner412, 
vilket är i linje med partnerskapet Girls Not Brides413 mål som 
får stöd från Sida. Framstegen är viktiga i arbetet med att uppnå 
strategimålet inom såväl hälsa som utbildning, då de förväntas ha 
positiva effekter på unga flickors reproduktion samt skolgång (i 
och med att de inte blir bortgifta som barn).  
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att detta kommer ge resultat på lång sikt men att det krävs stort 
engagemang för att kunna stödja organisationer i detta arbete.

Prestations- och förvaltningsanalys
Det utbetalat belopp har ökade med 17 procent mellan åren 
2017 och 2018 i samband med att regeringen den 5 juli 2018 tog 
beslut om den nya strategin. Strategibeloppet på 7,1 miljarder 
kronor innebär en 20 procentig ökning mot de tidigare fem åren. 
Strategin har från och med 2018 ett femårigt strategibelopp 
jämfört med tidigare årlig tilldelning i regleringsbrevet vilket ger 
förutsättningar för större och mer långsiktiga insatser. Denna 
strategi ingår i samma anslagspost som de övriga hållbarhets-
strategierna vilket ger flexibilitet mellan åren och underlättar 
planering och fullt anslagsutnyttjande för strategiperioden 
2018–2022. 

Eftersom tidsperioden för den nya strategin är på fem år och 
volymen är högre än tidigare har genomsnittligt avtalsbelopp 
kunnat höjas. Däremot har inte genomsnittlig avtalslängd ökat 
och det beror på ett par kortare avtalsförlängningar under våren 
2018 innan den nya strategin beslutades, på grund av begräs-
ningar till följd av det så kallade 50 procent och 75 procent-villko-
ret i regleringsbrevet. På grund av fler förlängningar har inte lika 
många avtal avslutat som tidigare år. 

Förvaltningskostnaden har ökat från 2017 till 2018, vilket bland 
annat beror på att strategin fick ytterligare en personalresurs 
under året. Vidare har den nya strategin operationaliserats, vilket 
är ett tidskrävande arbete. I och med att den större förvaltnings-
kostnaden är i paritet med volymökningen blir förändringen i 
 förvaltningskronan mycket liten.

Sida bedömer att innovativa finansieringsformer genom 
garantiinstrumentet erbjuder goda möjligheter till att stärka 
arbetet inom hälsa. Inom denna strategi ger Sida stöd till tre 
garantier. En av dem är Sidas stöd till Global Health Investment 
Fund (GHIF) i utvecklingen av ett förbättrat koleravaccin; 18 mil-
joner doser av vaccinet hade distribuerats fram till november 
2018.421 Ett annat exempel är att Sida, i samarbete med bland 
annat Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), ställt ut så 
 kallade volymgarantier422 till två olika läkemedelsföretag.423 (Se 
avsnitt 4.11 samt tabell 4.11.1 för antalet beslutade garantier och 
total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi).

Inom hälsa, utbildning och WASH sker samverkan, samfinan-
siering och dialog med andra av Sidas globala strategier. Under 
året har WASH blivit en vanligt förekommande dialogfråga med 
partner inom hälsa och utbildning. En dialog har inletts med 
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar 
miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresur-
ser 2018–2022, om kopplingen mellan hälsa och luftföroreningar. 
Likaså pågår det ett samarbete med Strategi för forskningssam-
arbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021, om 
antimikrobiell resistens. Samverkan har vidare skett med Strategi 
för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvin-
nors och flickors rättigheter 2018–2022, under processen med att ta 
fram en strategiplan. 

Trenden att fler givare i större utsträckning ger öronmärkt 
stöd för hälsa, utbildning och WASH håller i sig vilket betyder 
mindre utrymme för organisationer att bygga effektiva och håll-
bara system. I flera organisationer är Sida den största eller en 
av de största kärnstödgivarna vilket ställer stora krav på Sida i 
dialogen med partners. Sida bedömer vidare att den amerikanska 
policyn och den minskade finansieringen kommer att ha fortsatt 
negativ inverkan på SRHR-arbetet. Trots givarsamfundets krafttag 
att mobilisera sig är det osäkert om det finns tillgång till tillräck-
lig finansiering framgent.  

Me Too-kampanjen har gett avtryck i utvecklingssamarbetet, 
hur Sidas partner hanterar sexuella trakasserier på arbetsplatsen 
kommer förhoppningsvis fortsätta i positiv riktning. Sida bedömer 

Tabell 6.13.4: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

1 560 1 334 1 249

Förvaltningskostnad (mnkr) 10 8 8

Förvaltningskrona 162 158 162

Antalet giltiga avtal 43 43 50

Antalet avtal med avtalsstart 8 8 13

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

48 51 51

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 202 164 167

Antalet godkända avtalsförändringar 25 31 41

Antalet godkända avtalsvillkor 93 109 123

Antalet avtal med avtalsslut 3 6 14

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala 
insatser för socialt hållbar utveckling 2014–2017 / Global 
strategi för socialt hållbar utveckling 2018–2022.

Tabell 6.13.5:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Globalt 1 560 1 334 1 249
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kapaciteten hos samarbetspartner att arbeta konfliktförebyg-
gande, framför allt inom mark- och naturresursområdet.428 

Ojämlikheter mellan män och kvinnor har förvärrats av de 
långvariga effekterna av den globala finanskrisen, särskilt i 
utvecklingsländer.429 Kvinnliga arbetare har generellt lägre löner 
och sämre arbetsvillkor än män.430 Sidas globala stöd inom sys-
selsättning har fortsatt fokus på de mest utsatta grupperna av 
arbetare samt kvinnor.431 

Utvecklingsländernas urbaniseringsgrad har ökat ytterligare 
de senaste åren. En tredjedel av jordens befolkning lever nu i 
någon form av slumområde.432 Jordbruksproduktionen och livs-
medelstryggheten påverkas alltmer av torka och översvämningar. 
När människor söker tillflykt till urbana områden ökar behovet 
av mat i dessa områden. Framtidens livsmedelssystem måste 
anpassas till pågående demografiska, geografiska och klimat-
mässiga förändringar. Kapacitet för inhemsk resursmobilisering, 
som förutsättning för att nå de globala målen och motverka 
korruption, har fått ökad uppmärksamhet. Sida har påbörjat 
en omställning av portföljen i denna riktning, med ett antal nya 
stöd433. I maj 2018 genomförde Sida och Skatteverket, på regering-
ens uppdrag, en internationell skattekonferens – Stockholm Tax 
Conference – som samlade deltagare från omkring 160 länder.434

Digitalisering av världsekonomin skulle kunna skapa 64 mil-
joner nya arbetstillfällen och lyfta 580 miljoner människor ur 
fattigdom.435 Men med nuvarande utveckling ökar den digitala 
klyftan mellan rika och fattiga. Fyra miljarder människor saknar 
tillgång till internet och andelen är betydligt större bland kvinnor 
än män.436 Sida stödjer bl.a. Digital Impact Alliances arbete med 
både privata och offentliga aktörer, för att öka tillgången till digi-
tala tjänster och uppkoppling för de mest utsatta437. 

Sida har två garantier inom ramen för denna strategi.438 
Genom xempelvis Sidas garantiavtal med Essential Capital 
Consortium439 har utlåning till företag bidragit till att ge mer än 
18,3 miljoner människor i Östafrika tillgång till energi genom icke 
stamnätsanslutna solenergilösningar. Detta har ersatt nära 5,75 
miljoner ton växthusgasutsläpp.440 (Se avsnitt 4.11 samt tabell 
4.11.1 för antalet beslutade garantier och total avtalad volym för 
garantiverksamheten per strategi). 

Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt 
hållbar utveckling 2014–2017 / Strategi för Sveriges 
globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk 
utveckling 2018–2022424

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Under 2018 har två strategier legat till grund för Sidas globala 
arbete inom hållbar ekonomisk utveckling. Den nya strategin, 
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar eko-
nomisk utveckling 2018–2022, beslutades av regeringen i juni 2018. 
Operationalisering av den nya strategin har pågått under hösten.  

Trots att den globala tillväxten återhämtade sig något under 
2017, inklusive i de minst utvecklade ekonomierna, finns en 
fortsatt oro kring utvecklingen framåt. De minst utvecklade eko-
nomiernas skuldbörda ökar och de är fortsatt marginaliserade i 
världshandeln. Försämrad ekonomisk-politisk styrning i många 
länder, och delvis ökad protektionism, bidrar till osäkerheten. 

En hållbar ekonomisk utveckling innebär att tillväxt inte sker 
på bekostnad av miljön eller människors välstånd. Sidas verk-
samhet inom strategin är tänkt att påverka global styrning och 
finansiella flöden mot en mer hållbar utveckling. Sida stödjer 
International Finance Corporations (IFC) arbete med gröna obliga-
tioner, för att öka investeringar i utsläppsminskningar.425 Stödet till 
Global Reporting Index (GRI) förenklar företagens rapportering på 
de globala målen.426 Inom handelsområdet har Sida ett nytt stöd 
till utvecklingsländers arbete med så kallade hållbarhetsstandar-
der427. Det är viktigt för både bönder som försörjer sig på små-
skaligt lantbruk, och för att länder inte ska lämnas utanför i den 
globala handeln. Övergången till en mer hållbar ekonomi innebär 
att vissa arbeten kommer att försvinna, medan andra tillkommer. 
Sidas stöd till International Labour Organization (ILO) stöttar 
utvecklingsländers förberedelser för en förändrad arbetsmarknad. 

Konflikter bidrar till att minska utvecklingsvinster, förvärra 
ojämlikheter och begränsa ekonomisk tillväxt, inte minst i svaga 
stater. Detta drabbar särskilt dem som redan lever i fattigdom 
och/eller under förtryck. Sida har arbetat aktivt för att stärka 



ReSUlTATRedOVISnIng peR STRATegI Sidas årsredovisning 2018   |   216

Nordafrika att präglas av hög arbetslöshet och är dessutom den 
region i världen som utmärker sig med stigande andel människor 
som lever i fattigdom.445 Då andelen fattiga i Afrika enligt 
Världsbanken beräknas öka från 55 procent till 87 procent år 
2030, finns anledning för Sida att säkerställa att strategins verk-
samhet har ett tydligare fokus på Afrika söder om Sahara.

Prestations- och förvaltningsanalys
Under 2018 har strategibeloppet ökat markant, dels i samband 
med att regeringen i maj 2018 fattade beslut om den nya strate-
gin, dels som en konsekvens av tidigare sänkta volymer. Det utbe-
talade beloppet har följt strategibeloppets ökning. Strategin har 
från och med 2018 ett femårigt strategibelopp jämfört med tidi-
gare årlig tilldelning i regleringsbrevet vilket ger förutsättningar 
för större och mer långsiktiga insatser. Denna strategi ingår i 
samma anslagspost som de övriga hållbarhetsstrategierna vilket 
ger flexibilitet mellan åren och underlättar planering och fullt 
anslagsutnyttjande för strategiperioden 2018–2022. Under 2017 
fanns begränsade möjligheter att ingå nya avtal, dels på grund av 
det så kallade 50 procent och 75 procent-villkoret i regleringsbre-
vet, dels i avvaktan på beslut om ny strategi. Detta gjorde att fler 
nya avtal tecknades under 2018 än 2017.

Förvaltningskostnaden har legat stabilt under perioden med 
en liten ökning mellan 2017 och 2018. Orsaken till denna är att 
personalresurser lagts på att operationalisera den nya strategin, 
vilket var ett tidskrävande arbete, samt på hanteringen av garan-
tier inom strategiportföljen. Strategin har vidare, i och med 
volymökning, fått en ny personalresurs, men i och med att 
volymökningen är större än resurstilldelningen behöver ett högre 
belopp hanteras per resurs. Sida strävar därför efter att effektivi-
sera genom längre och större insatser. 

Diskussioner om nya garantier förs, men också kring andra 
metoder för att mobilisera kapital. exempelvis genom utlysnings-
fonder. Under 2018 har Sida genomfört en utvärdering av arbetet 
med utlysningsfonder, utifrån vilken riktlinjer ska uppdateras för 
Sidas fortsatta arbete inom området.441 

Liksom för andra strategier är trenden att givare i allt större 
utsträckning ger öronmärkt stöd på bekostnad av kärnstöd. 
Flera likasinnade givare har minskat eller dragit in sitt kärnstöd. 
Sida anser att det är viktigt att fortsatt värna kärnstödet för att 
stödja samarbetspartner möjlighet att arbeta flexibelt och kunna 
möta förändrade behov och utmaningar. Inom handel specifikt 
är Sverige den femte största givaren av ”Aid for trade”-stöd inom 
EU.442

Stärkandet av kvinnors ekonomiska egenmakt har fortfarande 
ett behov av ytterligare finansiering. En första bedömning är att de 
områden som har getts tydligare fokus i den nya strategin, såsom 
migration och sociala trygghetssystem, även uppmärksammas av 
andra givare. Inom ramen för pågående operationalisering av den 
nya strategin genomförs en portföljanalys, vilken kommer belysa 
eventuella finansieringsgap i förhållande till andra givare. 

Samfinansiering med Strategi för Sveriges globala utveck-
lingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt 
hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022 finns till exempel 
inom naturresursområdet. Sociala trygghetssystem är ett område 
med potential för samarbete med Strategi för Sveriges globala 
utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022. Det 
globala stödet till ILO har skapat många synergier till bilaterala 
strategier inom exempelvis arbetsmarknadsanalys. Synergier 
med ett flertal strategier i Asien443 finns kring social dialog. Ett 
globalt stöd inom ICT-området har lett till ett nytt ”International 
Training Program” (ITP) för afrikanska IT/telekomregulatorer, 
genom Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder 
som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

I Afrika söder om Sahara leder den kraftiga befolkningstill-
växten till en allt yngre befolkning, med förväntningar på bättre 
försörjningsmöjligheter än tidigare generationer. Enligt progno-
serna kommer dock antalet personer i arbetslöshet i regionen 
att ha ökat med ca en miljon under 2018.444 Samtidigt fortsätter 

Tabell 6.13.6: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

811 599 517

Förvaltningskostnad (mnkr) 10 9 9

Förvaltningskrona 78 69 58

Antalet giltiga avtal 94 90 115

Antalet avtal med avtalsstart 22 14 16

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

53 53 50

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 54 46 35

Antalet godkända avtalsförändringar 50 42 94

Antalet godkända avtalsvillkor 159 206 396

Antalet avtal med avtalsslut 6 19 37

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för globala 
insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014–2017  
/ Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom 
hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022.

Tabell 6.13.7:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Colombia — — 2

Globalt 811 599 514

Regionalt Afrika — — 4

Regionalt Östra Afrika > 1 — —

Tanzania — — > 1 
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och regional nivå, ska förstå problemet och agera. Det gäller även 
att bidra till att människor förändrar sin beteenden, så att kultu-
ren kring barnäktenskap bryts. GnB har utökat sitt medlemskap 
och har nu över 900 medlemmar i 95 länder. Genom utbildning, 
erfarenhetsutbyte och gemensamma kampanjer har rörelsen 
vuxit sig starkare. Framsteg har gjorts i länder där barnäkten-
skap är som vanligast, som till exempel i Afghanistan och Ghana, 
där regeringarna har antagit nationella strategier. I El Salvador, 
Guatemala och Indien har insatsen bidragit till att lagstiftningen 
förändrats för att förhindra barnäktenskap.449

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Sverige är en ledande aktör inom jämställdhetsområdet med 
hög trovärdighet som grundas på ett långvarigt engagemang 
för jämställdhet och kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. 
Genomförandet av strategin ska bidra till en ambitionshöjning och 
att Sida tar ytterligare steg för att bidra till ett samlat svenskt led-
arskap för jämställdhet. Strategin möjliggör stöd till strategiska 
aktörer som driver utvecklingen i önskad riktning på global och 
regional nivå. 

De givare som har liknande ambitioner är i första hand 
Kanada, Holland och Storbritannien, med vilka Sverige kommer 
ha ett nära samarbete. Sida kommer i strategigenomförandet 
bidra till givarsamordning och medverka till att mobilisera ökat 
engagemang för jämställdhet och kvinnor och flickors mänskliga 
rättigheter.

Eftersom strategin innebär en ambitionshöjning för Sidas 
jämställdhetsarbete ska det inte ersätta befintligt arbete, utan 
insatserna ska komplettera stöd till jämställdhet och kvinnors och 
flickors rättigheter inom andra strategier. Detta kräver en dialog 
och nära samordning med ansvariga för andra strategier för att ta 
tillvara synergier. Sannolikt kommer samverkan leda till gemen-
samma beredningar och gemensam dialog och uppföljning. För 
att strategigenomförandet ska få så stort genomslag som möjligt 
ska det kopplas till Sveriges och Sidas tematiska/politiska arbete 
med att utveckla det normativa ramverket. Detta innebär att 
genomförandet av strategin även kommer att samordnas med 
Sidas policyarbete. Strategin möjliggör finansiering av globala och 

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global 
jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter  
2018–2022446

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
I oktober 2017 fick Sida i uppdrag att ta fram underlag till en ny 
strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet 
och kvinnors och flickors rättigheter 2018–2022. Underlaget läm-
nades in i december och strategin beslutades av regeringen i april 
2018. Strategin motiveras de senaste årens bakslag i det globala 
arbetet för jämställdhet samt kvinnor och flickors åtnjutande av 
de mänskliga rättigheterna. Globala normativa ramverk och inter-
nationella åtaganden om jämställdhet och kvinnor och flickors 
rättigheter ifrågasätts allt oftare. Dessutom har det krympande 
demokratiska utrymme begränsat kvinnorättsorganisationers 
handlingsutrymme som centrala aktörer för jämställdhet447. 

Sida genomförde en operationalisering av strategin under 
perioden maj till oktober 2018 och utvecklade kriterier och prio-
riteringar som ska vägleda uppbyggnaden av en relevant insats-
portfölj som bygger på en multidimensionell fattigdomsanalys och 
ett rättighetsperspektiv samt ska säkerställa synergier med andra 
globala, regional och bilaterala strategier.

Under hösten 2018 har dialog om potentiella insatser förts 
med ett stort antal partners. Ett flertal beredningar har påbörjats 
och färdiga avtal med två partner fanns på plats vid årets slut. Det 
ena är ett stöd till UN Women’s program för könsuppdelad sta-
tistik MEWGC, Making Every Woman and Girl Count. Programmet 
syftar till att förbättra länders kapacitet att ta fram jämställd-
hetsstatistik. Insatsen bidrar till att förbättra kunskapen om hur 
utvecklingen påverkar män och kvinnor på olika sätt. Det kan göra 
att reformer och insatser kan utformas så att de gynnar kvinnor 
och flickor, samtidigt som det hjälper aktörer i civila samhället att 
ställa sina regeringar till svars för de åtaganden i Agenda 2030  
som gjorts avseende jämställdhet.448

Genom strategin stödjer Sida paraplyorganisationen Girls not 
Brides (GnB) vilka arbetar för att få slut på barnäktenskap. Syftet 
är att beslutsfattare och andra relevanta aktörer, både på nationell 
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regionala insatser och kommer att eftersträva en balans mellan 
påverkansarbete och metodutveckling på global nivå och stöd till 
aktörer som driver jämställdhetsagendan på lokalnivå. 

Prestations- och förvaltningsanalys
Då beslut om strategin fattades av regeringen i april 2018 har året 
till stor del ägnats åt att operationalisera strategin, ett arbete som 
färdigställdes under senare delen av hösten. Strategin har ett 
genomsnittligt strategibelopp på 200 miljoner kronor under 2018, 
men endast tre avtal har ingåtts och 52 miljoner kronor har beta-
lats ut, då beredningarna påbörjades sent på året. Utbetalt belopp 
kommer att öka under 2019, för att nå det totala strategibeloppet 
på 1 miljard kronor. I enlighet med strategin ska insatserna vara 
innovativa och katalytiska och därför kommer inte avtalslängd 
eller avtalsbelopp vara lika höga som de andra strategierna inom 
anslagsposten.

De personella resurserna för strategin var inte på plats förrän 
under andra halvan av augusti varför förvaltningskostnaden för 
året är låg. 2019 kommer de personella resurserna vara fulltaliga 
vilket innebär att tre handläggare hanterar strategin. 

Tabell 6.13.8: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

52 — —

Förvaltningskostnad (mnkr) 1 — —

Förvaltningskrona 61 — —

Antalet giltiga avtal 3 — —

Antalet avtal med avtalsstart 2 — —

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

30 — —

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 35 — —

Antalet godkända avtalsförändringar 0 — —

Antalet godkända avtalsvillkor 3 — —

Antalet avtal med avtalsslut 0 — —

Prestationer och nyckeltal: Strategi för Sveriges utvecklings
samarbete för global jämställdhet samt kvinnors och flickors 
rättigheter 2018–2022.

Tabell 6.13.9:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Globalt 52 — —
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Telegram, eftersom företaget som står bakom meddelande-
tjänsten vägrade att lämna ut dekrypteringsnycklar till den ryska 
säkerhetstjänsten FSB. Ryska myndigheter rapporteras samtidigt 
ha blockerat kring 20 miljoner IP-adresser, däribland ledande 
oberoende medier451. Ett ökande problem är att människor döms 
för material som de publicerat, länkat till eller bara gillat på soci-
ala medier.

Utvecklingen visar att Sidas stöd till demokrati och mänskliga 
rättigheter fortsatt är relevant, inte minst till yttrandefrihet och 
Norra Kaukasus. Det multidimensionella fattigdomsperspektivet 
ligger till grund för Sveriges arbete i Ryssland. Trots att Ryssland 
är ett medelinkomstland är fattigdom ett problem utifrån ett mul-
tidimensionellt fattigdomsperspektiv, eftersom den politiska och 
institutionella kontexten kraftigt begränsar människors möjlighet 
att uttrycka sina åsikter och få inflytande över sina liv. Ryssland 
är enligt Credit Suisse ett av de mer ojämlika länderna i världen, 
där 10 procent av befolkningen kontrollerar 77 procent av landets 
tillgångar452. 

Rättighetsperspektivet är högst relevant i Rysslandsportföljen 
och genomsyrar de flesta insatser. Speciellt relevanta målgrup-
per för verksamheten ur makt- och antidiskrimineringssynpunkt 
är kvinnor och flickor i Norra Kaukasus och HBTQ-personer. Ett 
exempel är samarbetet med Stichting Justice Initiative som driver 
fall i Europadomstolen kombinerat med utbildningsinsatser som 
ökar juristers kunskap om mänskliga rättigheter. Inom ramarna 
för programmet genomfördes under 2018 en sommarskola för 
jurister från Dagestan, Ingusjien, Tjetjenien, Kabardino-Balkarien 
och Stavropolregionen med fokus på barns rättigheter, däribland 
frågor rörande våld och diskriminering.453 Samtidigt var 2018 
en viktig milstolpe i det rättsliga arbetet, då Europadomstolen 
avgjorde tre fall rörande våld mot kvinnor i Norra Kaukasus och 
rätten till familjeliv. 

Ett annat exempel på insatser som täcker flera av Sidas mål 
är stöd till Internationellt Centrum för Lokal Demokratis program 
för utveckling av lokaldemokrati i Ryssland. Ett av samarbetena 
har resulterat i att man bildat ett vattenråd i den ryska delen av 
projektet454. Nätverket består av vanliga invånare, fiskare, hushåll 
med enskilda avlopp, bönder, markägare, även industrier – alla 

6.14 Samarbete inom Östersjöregionen (ap. 3)

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, 
mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014–2018

Sammantagen bedömning av strategigenomförandet 
(se tabell 6.14.1)

• Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått 
i önskvärd riktning. Områdena demokrati och mänskliga rättig-
heter samt miljö har i stort sett stagnerat eller gått i negativa 
riktning. Positiva resultat har emellertid noterats inom målen 
kring minskade utsläpp i Östersjön och dess tillrinnings-
område.450

• Sida bedömer att insatsportföljen är delvis relevant. Den poli-
tiska kontexten och sanktionerna har minskat Sidas möjlig-
heter att verka och uppnå positiva resultat.

• Sida bedömer att insatsportföljen har genomförts enligt plan. 

Förändringar och förutsättningar i kontexten för 
strategigenomförandet
Presidentvalet i mars och fotbolls-VM under sommaren var de 
två dominerande händelserna i rysk politik under 2018. OSCE:s 
val  övervakare konstaterade att valet, som vanns av sittande 
president Vladimir Putin, präglades av brist på politisk konkur-
rens och förtryck av kritiska röster. Presidentvalet föregicks 
av protester ledda av oppositionsledaren Aleksej Navalny, men 
protester uteblev under och efter valet. I september proteste-
rade delvis nya grupper (pensionärer) mot den planerade pen-
sionsreformen och polisen svarade med att gripa över tusen 
personer. Det fanns vissa förhoppningar om att president Putin i 
samband med VM skulle släppa några av landets politiska fångar, 
men förhoppningarna grusades. Gripandet av människorätts-
försvararen Oyub Titiev i januari 2018 innebär att Memorial, den 
sista människorättsorganisationen med permanent närvaro i 
Tjetjenien, tvingades lämna den auktoritära delrepubliken. 

Yttrandefriheten på internet är alltmer begränsad. I april 
beslutade ryska myndigheter att blockera meddelandeappen 

Tabell 6.14.1: Bedömning av strategigenomförande

Bedömning av: 2018 2017 2016

Utveckling mot strategimålen1

Insatsportföljens relevans2

Insatsportföljens genomförande

1  Varje strategi består normalt av ca 3–5 stödområden, som  
i sin tur innehåller ett begränsat antal mål. Bedömningen  
av utvecklingen mot strategimålen är en sammantagen 
bedömning av utvecklingstrenderna i relation till strategins 
olika mål. Sidas insatser kan endast påverka dessa 
utvecklingstrender till viss del eftersom det handlar om 
komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå där ett stort antal faktorer 
utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen.

2  Denna bedömning ingick innan år 2018 i Insatsportföljens 
genomförande.
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Prestations- och förvaltningsanalys
Samarbetsstrategin för Ryssland löper ut under 2018, men har 
i regleringsbrevet 2019 förlängts med ytterligare ett år. Att stra-
tegin befinner sig i sitt slutskede har påverkat strategigenom-
förandet på flera sätt under 2018. Exempelvis har det utbetalade 
beloppet inte förändrats, dessutom har Sida valt att inte teckna 
nya avtal i samband med att tidigare avtal avslutats utan istället 
förlängt vissa befintliga insatser, varför antalet giltiga avtal mins-
kat samt att genomsnittlig avtalslängd och avtalsbelopp har ökat 
under året.

Förvaltningskostnaden för Ryssland har under 2018 minskat 
något till följd av att Sida inte har utsänd personal där sedan 
augusti 2018.  Detta har i sin tur lett till en ökning av förvaltnings-
kronan.

som påverkas av vattenkvalitén i en närliggande flod. Projektet 
ökar civilsamhällets deltagande i kommunens beslutsprocesser, 
samtidigt som det bidrar till en förbättrad miljö.455 

Sida har inga aktiva garantier inom denna strategi och något 
externt kapital har inte mobiliserats under året.

Det saknas tillförlitlig statistik för totalt internationellt bistånd 
i förhållande till BNI för Ryssland. Sverige är den största bila-
terala givaren för samarbete med civilsamhället i Ryssland. 
Internationella aktörer fortsätter att lämna Ryssland, men sedan 
2017 finns en viss ökning på yttrandefrihetsområdet. Stöd ges till 
civilsamhället bland annat från EU-delegationen i Moskva och ett 
mindre antal medlemsländer. Svenskt stöd ses som fortsatt rele-
vant och viktigt bland de ryska parterna trots den svåra kontexten 
att verka i, främst med den flexibilitet och långsiktighet Sverige 
försöker arbeta utifrån. 

Vissa synergier finns med Resultatstrategin för reformsamar-
bete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2020, där en 
Rysslandskomponent har kunnat kopplas på regionala insatser 
inom bland annat HBTQ-frågor och yttrandefrihet. Här finns 
utrymme för ökat samarbete. Ryssland delar den postsovjetiska 
problematiken med sina grannländer och har mycket att bidra 
med samt mycket att vinna på regional samverkan. För civilsam-
hället i Ryssland har det också ett värde att inte verka isolerat. 

Den negativa utvecklingen i Ryssland när det gäller demokrati 
och mänskliga rättigheter innebär en risk för strategigenomför-
andet, samtidigt som det är just denna utveckling som gör Sidas 
arbete angeläget. EU-sanktionerna till följd av Rysslands aggres-
sion i Ukraina gör att möjligheterna till större infrastrukturprojekt 
på miljöområdet bedöms vara små även framöver.

Tabell 6.14.2: prestationer och förvaltningsanalys

prestation/nyckeltal: 2018 2017 2016

Utbetalat belopp inom strategin 
(mnkr)

68 68 64

Förvaltningskostnad (mnkr) 3 4 4

Förvaltningskrona 23 16 16

Antalet giltiga avtal 33 42 40

Antalet avtal med avtalsstart 1 7 7

Genomsnittlig avtalslängd  
(månader)

80 68 71

Genomsnittligt avtalsbelopp (mnkr) 22 18 18

Antalet godkända avtalsförändringar 11 20 20

Antalet godkända avtalsvillkor 92 123 87

Antalet avtal med avtalsslut 4 10 4

Prestationer och nyckeltal: Resultatstrategi för Sveriges stöd 
till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 
2014–2018.

Tabell 6.14.3:  Utfall för strategin redovisat per region 
och land, mnkr

land 2018 2017 2016

Ryssland 68 68 64
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grama, Octubre 2016–Octubre 2018 Liderazgo de las Mujeres 
y Fortalecimiento de la Gestión Pública Departamental s. 13); 
Insatsnummer 10464 (Fundacion UNIR Prevención de tensiones 
y conflictos en programas/proyectos de ASDI en Bolivia, diciem-
bre 2016, s. 10); Insatsnummer 11519. CEDLA Propuesta de 
Programa 2018-2020 Enlazando Desigualdad Social, Pobreza y 
Agendas Ciudadanas, s. 2).

98 Insatsnummer 11209 (SIMP Bolivia 2018-2020 Proposal s. 2.)
99 Insatsnummer 55180047. (Technical proposal, Support to 

increased capacity in standardisation and implementation of 
standards in Bolivia focus on water and sanitation sector, Octo-
ber 2017, s. 7)

100 Insatsnummer 51070080. (Solicitud de cooperación SUECIA, 
Programa Fundación FAUTAPO 2016-2020, Empoderamiento 
socioeconómico de mujeres y hombres en el marco de una visión 
compartida de desarrollo productivo local sostenible, con enfoque 
de género. s. 4; Insatsnummer 11177 (Inclusive Markets on the 
Andean High-plateau and Inter-Andean Valleys of Bolivia 2017–
2020, s. 6)

101 Insatsummer 12169). Agua tuya Modelos Descentralizados 
de Saneamiento en Bolivia Octubre 2018, s 3); Insatsnummer 
55180047 (Technical proposal, Support to increased capacity 
in standardisation and implementation of standards in Bolivia 
focus on water and sanitation sector, October 2017, s. 7)

62 Insatsnummer 11736
63 Afghanistan Living Conditions Survey 2016–17, s. 109
64 Insatsnummer 11232 (InFrontier Afghanistan Fund 2017-2026) 
65 Aid at a glance 2018 Afghanistan, s 1. 
66 UNHCR. Tillgängligt på: https://data2.unhcr.org/en/documents/

download/66470
67 Nexus: https://www.unocha.org/es/themes/humanitarian-devel-

opment-nexus
68 Insatsnummer 52170040; Water Safety for the wellbeing of 

Women and Children in Bangladesh. 
69 Insatsnummer 12514. (Hållbara lösningar för avfallshantering, 

avtalsperiod 2018-2021, avtalat belopp 45 000 000 SEK)
70 Insatsnummer 52170012 (UNFPA Midwifery 2017-2021)
71 Insatsnummer 52170035 (Bangladesh Mahila Parishad, BMP)
72 Insatsnummer 51060063: Statistics Bangladesh
73 ACCORD: http://bangladeshaccord.org/
74 https://www.dhakatribune.com/business/regula-

tions/2018/09/13/tk8-000-set-as-minimum-wage-for-rmg-wor-
kers

75 MTIR of Seventh Plan, ppt s. 13, 7 okt 2018
76 Hälsoministeriet, ppt s.6 7 oktober 2018
77 Global Climate Risk Index (German Watch), 2018, p. 9 https://

germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publica-
tion/20432.pdf

78 Green Climate Fund – Annex 2a, technical feasibility report, 
2017, p. 50

79 Bangladesh’s 7th five-year plan, 2016, p. 19
80 National Resilience Programme, Semi-annual report  

January 1–September 30 2018, page 6-7
81 OECD/DAC. Aid at at glance, Bangladesh 
82 Ambassadens beräkning av Sida bidrag i % av Bangladesh års-

budget (excelfil Sida contribution as % of budget)
83 Insatsnummer 10497 (OHCHR 2017-2019, 10117 Diakonia 

Human Rights and Democracy 2017-2019)
84 Insatsnummer 51100104 (School Improvement Fund 2018-2019, 

10483 UNICEF – Inclusive Education 2017-2019)
85 Insatsnummer 51100099 (UNCDF – Local Government and Cli-

mate Change 2016-2018, 10321 Forum Syd’s Green Ownership 
2017-2019, 51100075 UNDP – Cambodia Climate Change alli-
ance (CCCA) Phase II 2014-2019)

86 Insatsnummer 51100083 Arbitration Council Foundation Cam-
bodia 2014-2018; Insatsnummer 51100096 UNDESA – Khmer 
Rouge Tribunal 2016-2019, 12251 UNICEF – Social Inclusive and 
Governance 2018-2021; Insatsnummer 51100100 EU/PAT 16-19: 
Transparency International Cambodia 2016-2019; Insatnsum-
mer 51100093 EU/PAT 16-19: Parliamentary Budget Office 2016-
2019; Insatsnummer 10582 Parliamentary Institute of Cambodia 
2018-2020

87 OECD/DAC. Aid at at glance 

https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no
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182 Insatsnummer 51110071 (UNDP Peace and Security); 51110127 
(UNDP Conflict Phase 2)

183 Insatsnummer 12817 (UNODC Anti-Corruption 2019-2021)
184 Insatsnummer 10305 (PPDP Inclusive Growth through Decent 

Work in the Great Rift Valley)
185 Insatsnummer 10519 (UN Women Kenya Support to 2020); 

51110073 (UN Women Strategy 2014-2018).
186 Insatsnummer 54020122 (KCB Agriculture Guarantee); 

54020123
187 Insatsnummer 11366 (Kenya Pooled Water Fund – Water Bond); 

54020181 (Akiira – geothermal power plant in Kenya with inclu-
sive growth approach).

188 OECD/DAC. Aid at a glance 
189 Bisi, A1 Country Report: Disbursed, 2018-12-20.
190 Insatsnummer12013 (Sustainable Natural Resource Manage-

ment for Climate Resilience); 12929 (Strengthen Resilience 
to Violent Extremism in Kenya); 51110083 (WFP – Sustainable 
Resilience Building in Kenya’s ASALs)

191 Insatsnummer 11798 (WFP Capacity Strengthening for DRR and 
resilience)

192 World Bank Group. Doing Business 2018 Reforming to Create 
jobs, s. 174

193 Insatsnummer: 51050106
194 Insatsnummer: 52090010
195 Insatsnummer: 11699
196 Insatsnummer: 51240032
197 OECD/DAC, Aid at a glance 
198 OECD/DAC, Aid at a glance 
199 Enligt uppgift från Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA).
200 Enligt informationsmaterial från Europeiska unionen, oktober 

2018. 
201 Enligt uppgift från Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA).
202 Insatsnummer 10738 (Wetlands Program) phase 2; 12449 (FAO 

Increased resilience of vulnerable people affected by climate 
variabilities)

203 Insatsnummer: 51130048 Mali Local Democratic Governance 
phase 3

204 Insatsnummer: 51130089 FN:s förvaltningsfond för fred och 
säkerhet i Mali

205 Insatsnummer 54020160 (Garanti för lån till jordbrukssektorn 
och kvinnliga företagare i Mali/USAID); 51130088 (Lånegaranti 
till jordbrukssektorn i Mali).

206 Insatsnummer 51130063 (Decentraliserad skogsbruksförvalt-
ning GEDEFOR 2). 

207 Global Risk Insights.https://globalriskinsights.com/2018/10/
mozambique-faces-nexus-smuggling-extremism/ 

208 Insatsnummer 51140108 (MozTrabalha). 
209 https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/08/03/

pr18329-imf-staff-concludes-visit-to-mozambique 

158 Där stöd går till Economic Community of West African States 
(ECOWAS) och International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN) 

159 Support to BF Integrated Water Resources Management, 
51200046

160 Ministry of Justice Human Rights Action Plan & UPR 2013-2018, 
51200029

161 Insatsnummer 51250014
162 Insatsnummer 51250031
163 Insatsnummer 51250025
164 Insatsnummer 51250032
165 Insatsnummer 10101
166 OECD/DAC, Aid at a glance
167 World Bank Data (2018), Net ODA received per capita (current 

USD), URL: https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.
ODAT.PC.ZS?end=2016&locations=CD-AO-CF-ZG-ZM-
SS&start=1960&type=points&view=chart 

168 www.indexmundi.com
169 ONOHCA report, August 2018
170 Insatsnummer 10835 (Civil society support programme 2018-

2022). 
171 Insatsnummer 51080132 (Commissioned Education, Draft 

Annual Report 2018) 
172 Addis Ababa University, center for human rights project strace_

chr progress report, December 2017- August 2018 s. 21
173 Insatsnummer 51080082 (The World Bank Program Document 

for a proposed policy credit, s 44-46)
174 Farm Africa, Integrated support to improve rural livelihood. 

Biannual Narrative report, January-June 2018, s. 6. Insatsnum-
mer 10407.

175 Insatsnummer 54020195 
176 OECD/DAC Aid at a glance 
177 Hit räknas medel från Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete 

med Etiopien 2016–2020, Strategi för forskningssamarbete och 
forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021, Strategi för 
Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020, samt resiliensmedel från 
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 
söder om Sahara 2016-2021

178 Insatsnummer 51080132 (Commissioned Education, Draft 
Annual Report 2018)

179 Insatsnummer 51110069
180 Insatsnummer 11274 (Energy for the poorest – pilot); 11407 

(Generation Kenya – Youth Employment and Decent Work); 
10305 (PPDP Inclusive Growth through Decent Work in the 
Great Rift Valley); 51110126 (Kenya Social Protection Support – 
UNICEF & WFP).

181 Insatsnummer 51110098 (Capacity building for Devolution 
through UNDP); 51110038 (World Bank Devolution TF).

134 Sidas reserapport från 20180818 samt Månadsrapport Kuba – 
Juli 2018 (HAVA/2018-08-02/1708)

135 www.reportrarutangranser.se/land/kuba 
136 2018-08-24 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/

cuba-new-administrations-decree-349-is-a-dystopian-pro-
spect-for-cubas-artists/

137 Havanna; Månadsrapport Kuba – maj 2018 (HAVA/2018-06-
01/1312, Sid 2), 

138 Insatsnummer 10467. Genom stöd till NIR och deras program 
”International Bank Management” bidrar Sida till att de finan-
siella aktörerna, banker och Finans- och Ekonomiministerium, 
utvecklar sin kunskap och interna system inom hållbara finan-
siella tjänster, internationell handel, kreditgivning, riskhantering 
samt uppfyllande av internationella standarder.

139 Havanna; Månadsrapport augusti 2018 (HAVA/2018-09-03/1551)
140 Insatsnummer 10494 (Diakonia- Promoting economic rights, 

gender equality and democratic culture 2017-2020). 
141 Havanna; Ekonomisk och handelspolitisk rapport – juli 2018 

(HAVA/2018-07-11/1455)
142 Regeringsbeslut. UD2018/01406/AF, UD2018/10039/AF
143 As adopted by the Executive Council during the 32nd Ordinary 

Session., 25-26 January 2018
144 Exempelvis insats 10946 (JLMP) och 51030095 CCP (UNDP Pilot 

Treaties Programme)
145 Insatsnummer 10619 (WB, MDTF CIWA, 2018-2026)
146 Insatsnummer 11015 (UNIDO 2018-22 PFAN)
147 Insatsnummer (11016 TRINE, 2018-2022)
148 Insatsnummer 54020127
149 Insatsnummer 12866
150 Protocol to the treaty establishing the African economic com-

munity relating to free movement of persons, right of residence 
and right of establishment. Adopted by the thirtieth ordinary 
session of the assembly, held in Addis Ababa, Ethiopia on 29 
January 2018.

151 Regeringsbeslut för strategin togs 30 november 2017
152 Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso 

2018-2022, s. 8.
153 Insatsnummer 12310 (FAO resilience rapid respons Burkina 

Faso 2018-2020); Insatnsummer11406 (Beog-Puuto family farm-
ing Burkina Faso) 

154 Insatsnummer 51050106 (AECF 2017-22 Renewable Energy and 
Adaptation to Climate Technologies, REACT); Insatsnummer 
12534 (Beyond the Grid Fund for Africa). 

155 Insatsnummer 51050106 (AECF 2017-22 Renewable Energy and 
Adaptation to Climate Technologies, REACT). 

156 OECD/DAC, Aid at a glance 
157 Rapport sur la Coopération au Développement 2017, DCE-APD/

DGCOOP, Utrikesministeriet, Burkina Faso
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275 Beslut om den nya strategin för Uganda fattades av regeringen 
den 2018-07-12

276 Uganda National Household survey 2016/2017 (November 2017. 
Reviderad februari 2018), Uganda Bureau of Statistics, UBOS. 

277 Urbanisation and industrialization for Africa’s transformation, 
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), Juni 
2018. 

278 Background to the National budget 2018/2019, Ministry of 
Finance, Planning and Economic Development, p22. 

279 Exempelvis genom stöd till FAO, insatsnummer 11530. 
280 250 000 personer omfattades av direkt rättshjälp bl.a i fråga om 

landrättigheter och våld i hemmet. 
281 Insatsnummer 51180123 (Democracy Governance Fund). Slut-

rapport 2016/2017 (18 månadersperiod) rapporterar att över 8 
miljoner människor har fått information om mänskliga rättig-
heter och hur man kan försvara och kräva dem. Under samma 
period ökade anmälningar om MR relaterade ärenden till 
Uganda Human Rights Commission med 56,2 procent. 

282 UNICEF (insatsnummer 10717) och Världsbanken Uganda 
Reproductive Health Vouchers (insatsnummer10191) rappor-
terar 57 800 förlossningar och 75 000 mödravårdsbesök under 
perioden juli 2017 till juni 2018.

283 Insatsnummer 54000146. 
284 OECD/DAC. Aid at a glance 
285 CRRF- Comprehensive refugee response framework
286 Insatsnummer 10191 (World Bank Reproductive, Maternal and 

Child health Services 2017-2021).
287 Beslut om strategin fattades av regeringen 2018-06-28
288 Insatsnummer 11623 (Action Aid: CSO support); 51190091 (BBC 

Media Action); 11438 (Support to OAG)
289 Under 2017 distribuerades 200 motorcyklar och 75 fordon inklu-

sive ambulanser ut till hälsokliniker på landsbygden för att nå ut 
med hälsoservice; 784 hälsoarbetare och 2 456 volontärer fick 
utbildning i till exempel akut förlossnings- och nyföddhetsvård, 
hälsodatagranskning, nutrition, preventivmedel och barn- och 
ungdomshälsa; med hjälp av Sidas stöd finansierades 122 extra 
hälsoarbetare varav 49 barnmorskor och 22 nybyggda förloss-
nings- och mödravårdskliniker på landsbygden färdigställdes.

290 Insatsnummer 51190008 (RMNCAH&N Health System Strength-
ening for RMNCAH&N Service Delivery in Eastern, Southern, 
Luapula and Muchinga Provinces, 2017 final annual report  
s 7-9). 

291 Insatsnummer 51190044 (GRZ-UN Joint Programme on Gender 
Based Violence 2018 Programme Completion report s 7 and 9). 

292 Save the children Child Right’s Program Final Narrative Report 
s 23-24.

293 Insatsnummer 51190114, SILMS Annual Report 2017, May 2018 
s 28

246 OECD/DAC, Aid at a glance. https://public.tableau.com/views/
OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:em-
bed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:-
showVizHome=no

247 Insatsnummer 52040516 (WFP HUM 2015-2018).
248 Beslut om den nya strategin för Sydsudan fattades av reger-

ingen den 2018-07-12
249 https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrate-

gier/2018/07/strategi-for-sveriges-utvecklingssamarbe-
te-med-sydsudan-20182022/

250 OCHA South Sudan Humanitarian Needs Overview 2018, s. 4  
251 17/001055 UNDP Peace and Community Cohesion Project Q2 

2017 Progress Report UNDP Peace and Community Cohesion 
Project Q2 2017 Progress Report, s. 5, 10 och 20. 

252 15/000515 UN Women Progress Report January-June 2018 s. 4, 
7 och 16

253 Report of the Commission on Human Rights in South Sudan  
A/HRC/37/71, s. 18

254 15/000515 UN Women Progress Report January-June 2018 
s.9,10 och 12

255 Insatsnummer: 51230010 (Den givargemensamma fonden 
Health Pooled Fund 2, HPF 2) s. 3

256 Insatsnummer 51230011 (UNFPA:s barnmorskeutbildning). 
257 Health Pooled Fund Annual Report July 2017-June 2018, s. 68
258 OECD/DAC, Aid at a glance 
259 https://openaid.se/sv/aid/sweden/south-sudan/2017/
260 https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrate-

gier/2017/03/strategi-for-sveriges-humanitara-bistand-ge-
nom-styrelsen-for-internationellt-utvecklingssamar-
bete-sida-2017-2020/

261 Freedom in the World 2018, Freedom House, s. 6
262 South Sudan FY 2018-19 Country Engagement Note, The World 

Bank, s. 7
263 Insatsnummer 12394; 12447
264 Insatsnummer 11866
265 Bank of Tanzania, page 13. 
266 Blueprint for regulatory reforms to improve the business envi-

ronment 
267 Insatsnummer 51170068
268 Insatsnummer 32000100, 32000101, 32000102.
269 Insatsnummer 5117000, 51170062
270 Insatsnummer 10154
271 OECD/DAC. Aid at a glance 
272 Speech by the minister for finance and planning, Hon. Dr. Philip 

I Mpango, presenting to the national assembly, the estimates of 
government revenue and expenditure 2018/19. 8 juni 2017, s. 70

273 Insatsnummer 51170074
274 Insatsnummer 32000100, 32000101, 32000102

210 IMF. http://fews.net/southern-africa/mozambique/food-se
211 Club of Mozambique https://clubofmozambique.com/news/

mozambique-enh-needs-loan-of-two-billion-dollars
212 US Department of State https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/

ics/2018/af/281444.htm 
213 Insatsnummer 51140086 (Ibis AGIR II).  
214 Insatsnummer 54020161 (Socremo Loan Portfolio Guarantee); 

54020104 (Guarantee USAID/Bancoterra).
215 Socremo logframe 2017, ackumulerade siffror.
216 OECD/DAC. Aid at a glance. 
217 ODAMOZ 2014, www.odamoz.org.mz 
218 Insatsnummer 51050106 (REACT 2017-2022)
219 The New Income Tax Law - Law No 16/2018
220 Insatsnummer 51160129
221 National Institute of Statistics of Rwanda
222 Insatsnummer 51160124; 51160108; 51160125
223 Insatsnummer 10194
224 Insatsnummer 51160109
225 Inom ramen för en insats (insatsnummer 10195)
226 OECD/DAC. Aid at a glance 
227 External Development Finance Report 2016/2017 Fiscal Year
228 Insatsnummer 51160059
229 Beslut om den nya strategin fattades av regeringen 2018-07-02 
230 Insatsnummer 54020184
231 OECD/DAC, Aid at a glace 
232 Aid Flow in Somalia. Analysis of aid flow data. March 2018, s. 8.
233 Aid Flows in Somalia, Analysis of aid flow data March 2018, w Fed-

eral Government of Somalia Budget Fiscal Year 2018
234 Regeringen fattade beslut om den nya strategin för Sudan  

2017-12-17
235 Världsbankens hemsida At a glance April 2018, s. 1
236 Översatt press 2 oktober 2018, s. 2
237 Översatt press 16 september 2018, s. 1
238 Human Right Watchs hemsida 29 January 2018 s1, 2
239 Översatt press 2 oktober 2018, sid 2
240 Humanitarian Bulletin, Issue 15, August 2018, OCHA, s. 1
241 Humanitarian Bulletin, Issue 14, July-August 2018, OCHA, s. 1
242 Översatt press 17 september 2018, s. 2
243 Ärendenummer 17/001566 Beslut delegering av dispositions-

rätt., s. 1, 2 Tillgänglig på: Klicka här för att öppna filen: Beslut 
delegering av dispositionsrätt för insatser inom ap.

244 Ärendenummer: 18/000706. Beslut om insats. Dokument 1, s. 
4. Tillgänglig på: Klicka här för att öppna filen:Beslut om insats, 
Community security and stabilization progr...

245 Ärendenummer: 18/001601. Beslut om insats. s. 1-2. http://
dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.
Simplified.61000&recno=1203403&module=Document&Ve-
rID=1203239&subtype=61000
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En afghansk journalist arbetar i Khost i östra Afghanistan.  
Sedan 2013 har nästan 400 journalister utsatts för attacker  
i landet.

Foto: IMS Afghanistan
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7. FINANSIELL REDOVISNING

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bestämmel-
serna i Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag. Räkenskapshandlingarna omfattar resultaträkning, 
balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt 
noter för perioden 2018-01-01 till 2018-12-31. Resultaträkningen 
redovisar i sammandrag Sidas samtliga kostnader och intäkter. 
Balansräkningen redovisar i sammandrag tillgångar, skulder 
och myndighetskapital. Anslagsredovisningen omfattar redo-
visningen mot statsbudgetens utgiftsanslag och inkomsttitlar. 
Finansieringsanalysen visar hur verksamheten har finansierats 
och hur den likvida ställningen har förändrats. 
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7.1 RESULTATRÄKNING

Tabell 7.1.1: Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter not 180101–181231 170101–171231

Intäkter av anslag 1 1 313 104 1 200 093

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 13 994 12 891

Intäkter av bidrag 3 12 865 11 557

Finansiella intäkter 4 434 762

Summa 1 340 397 1 225 302

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 727 882 699 983

Kostnader för lokaler 6 67 346 50 664

Övriga driftkostnader 7 529 456 460 334

Finansiella kostnader 8 964 887

Avskrivningar och nedskrivningar 15, 16 15 336 15 764

Summa 1 340 983 1 227 632

Verksamhetsutfall 14 587 2 330

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av Sida 355 825 4 960

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 355 825 4 960

Saldo uppbördsverksamhet 9, 36 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 39 681 780 34 010 658

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 74 425 59 998

Finansiella intäkter 11 71 080 107 488

Finansiella kostnader 12 64 699 125 637

Lämnade bidrag 13 39 844 159 34 105 337

Saldo transfereringar 81 573 52 831

Årets kapitalförändring 14 82 160 55 161
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7.2 BALANSRÄKNING

Tabell 7.2.1: Balansräkning, tkr

Tillgångar not 20181231 20171231

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 42 583 37 326

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 4 364 5 127

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 46 947 42 453

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 399 3 258

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2 155 1 975

Summa materiella anläggningstillgångar 16 8 554 5 233

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 110 234 2 029 897

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 700 000 900 000

Andra långfristiga fordringar 241 915 238 496

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 3 052 149 3 168 393

Utlåning 18 6 937 153 684

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 171 242

Fordringar hos andra myndigheter 44 780 24 446

Övriga kortfristiga fordringar 31 100 3 768

Summa kortfristiga fordringar 19 76 051 28 456

periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 27 658 25 805

Övriga upplupna intäkter 11 496 11 000

Summa periodavgränsningsposter 20 39 154 36 805

Avräkning med statsverket 21 23 768 72 198

Forts  
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Tabell 7.2.1: Balansräkning, tkr

kassa och bank not 20181231 20171231

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 196 712 159 981

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 23 1 935 165 1 596 870

Kassa och bank 24 123 814 262 758

Summa kassa och bank 2 255 690 2 019 609

Summa tillgångar 5 461 716 5 382 436

kapital och skulder

Myndighetskapital

Statskapital 25 2 914 125 2 953 023

Balanserad kapitalförändring 25 1 886 014 1 830 836

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 82 160 55 161

Summa myndighetskapital 4 717 979 4 728 698

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 1 889 2 262

Avsättningar för garantier 27 184 651 209 286

Övriga avsättningar 28 18 677 1 983

Summa avsättningar 205 217 213 531

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 29 54 655 43 989

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 30 189 104 128 702

Leverantörsskulder 64 489 77 757

Övriga kortfristiga skulder 31 167 636 131 816

Summa skulder m.m. 475 883 382 264

periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 51 919 45 658

Oförbrukade bidrag 8 318 12 285

Övriga förutbetalda intäkter 2 400

Summa periodavgränsningsposter 32 62 637 57 943

Summa kapital och skulder 5 461 716 5 382 436
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7.3 ANSLAGSREDOVISNING

Tabell 7.3.1: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

Anslag  Benämning
Ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
Omdisponerade 

 anslagsbelopp Indragning
Totalt  

disponibelt belopp Utgifter
Utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35

7 1:1 
Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga 
anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser 5 667 4 050 000 100 000 4 155 667 4 140 559 15 108

7 1:1.2 Informations och kommunikationsverksamhet 518 150 000 150 518 149 357 1 161

7 1:1.5
Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

14 807 1 825 000 1 839 807 1 824 631 15 176

7 1:1.6 Asien 6 941 2 250 000 100 000 2 156 941 2 211 363 54 421

7 1:1.7 Latinamerika 3 397 650 000 653 397 653 096 302

7 1:1.9 Afrika 92 813 6 800 000 6 707 187 6 789 722 82 535

7 1:1.13
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens 
principer

8 055 910 000 918 055 912 364 5 691

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 9 576 1 300 000 1 309 576 1 303 660 5 917

7 1:1.23
Reformsamarbete med Östeuropa,  
Västra Balkan och Turkiet

15 032 1 340 000 1 355 032 1 334 243 20 788

7 1:1.26 Hållbar fred 637 415 000 415 637 423 443 7 806

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 8 229 670 000 678 229 681 676 3 447

7 1:1.30
Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivning1 6 932 3 550 000 3 556 932 3 538 306 18 626

7 1:1.31
Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder1 3 161 10 320 000 485 000 10 808 161 10 797 113 11 048

7 1:1.32 Forskningssamarbete 4 753 920 000 924 753 927 626 2 873

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 22 344 1 028 213 493 500 557 057 538 025 19 032

7 1:1.34 Hållbar utveckling 0 3 520 000 38 956 3 481 044 3 548 185 67 141

7 1:1 Summa biståndsverksamhet 17 237 39 698 213 47 456 0 39 667 994 39 773 370 105 375

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.

Forts  
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Anslagstilldelningen för de poster Sida disponerar har totalt 
sett inte ändrats under året, men omdisponering har skett mellan 
anslagsposter.

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag uppgår 
till 1 199 miljoner kronor och ingående sparande uppgår till 17,6 
miljoner kronor. Totalt disponibla medel 2018 uppgår därmed till 
1 217 miljoner kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 december 
2018 för Sidas samtliga tilldelade anslag framgår av tabell 7.3.2 
Anslag. I tabellerna 7.3.6 och 7.3.8 visas anslagsutfall uppdelat på 
Sidas respektive Regeringskansliets (UD:s) verksamhet.

Kommentarer till anslagsredovisningen
Sida disponerar medel inom utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd samt till viss del även inom utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 uppgår 
Sidas tilldelade medel inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet 
till 39 698 miljoner kronor. I dessa medel ingår de anslagsposter 
som regeringen eller Regeringskansliet, främst UD, beslutar om. 

Totalt disponibla medel för de anslagsposter som Sida beslu-
tar om, inklusive ingående överföringsbelopp, omdisponeringar 
och indragningar, uppgår till 24 746 miljoner kronor för 7 1:1 
Biståndsverksamhet. Sida har därutöver dispositionsrätt till 
anslaget 5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen där disponibla 
medel uppgår till 68 miljoner kronor.

Tabell 7.3.1: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

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) 17 557 1 199 090 1 216 647 1 219 692 3 045

5 1:11 
Samarbete inom Östersjöregionen  
(Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 466 68 000 466 68 000 67 974 26

5 1:11 Summa samarbete inom Östersjöregionen 466 68 000 0 466 68 000 67 974 26

Summa Totalt 35 261 40 965 303 47 456 466 40 952 642 41 061 036 108 394

Avslutade anslag

7 1:1.14
Globala insatser för miljö och klimatmässigt 
hållbar utveckling

15 471 15 471

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 13 870 13 870

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 9 616 9 616

Summa avslutade anslag 38 956 38 956

Totalsumma inklusive avslutade anslag 3 695 40 965 303 8 500 466 40 952 642 41 061 036 108 394

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
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Tabell 7.3.3: Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr

Inkomsttitel Benämning not Beräknat belopp Inkomster

36

2127 Inlevererat överskott från Sida 251

2394 Övriga ränteinkomster 8 599

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 347 226

4526 Återbetalning av övriga lån 8 645

Summa 0 364 720

Tabell 7.3.2: Anslag, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibelt belopp 39 667 994

Utgifter 39 773 370

Utfall av disponibelt belopp, procent 100%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibelt belopp 68 000

Utgifter 67 974

Utfall av disponibelt belopp, procent 100%

7 1:2 Sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibelt belopp 1 216 647

Utgifter 1 219 692

Utfall av disponibelt belopp, procent 100%

1  Varav Regeringskansliet disponibelt belopp 14 922 150 tkr, utgifter 
14 873 444 tkr, 100 procent och Sidas disponibelt belopp 24 745 843 tkr, utgif
ter 24 899 925 tkr, 101 procent.
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Tabell 7.3.4: Redovisning av beställningsbemyndigande, (Not 37)

Anslag Benämning
Tilldelat 

 bemyndigande
Ingående  

åtaganden

Utestående  
åtaganden  
181231, tkr

Utestående åtagandenas fördelning per år, tkr

År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023

Not 38

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insatser 370 000 219 549 366 850 280 150 79 700 7 000 0 0

7 1:1.2 Informations och kommunikationsverksamhet 295 000 86 623 290 129 113 380 68 744 61 569 46 436 0

7 1:1.5
Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället

5 600 000 2 719 197 4 428 652 1 604 629 1 215 124 978 849 579 049 51 000

7 1:1.6 Asien 4 600 000 2 623 027 4 423 478 1 899 666 1 746 232 619 238 155 343 3 000

7 1:1.7 Latinamerika 1 100 000 895 911 970 518 526 305 309 763 114 450 20 000 0

7 1:1.9 Afrika 10 500 000 8 896 665 10 372 500 5 395 667 3 177 602 1 428 528 329 702 41 000

7 1:1.13
Mänskliga rättigheter, demokrati och  
rättsstatens principer

1 050 000 1 038 526 906 234 492 701 257 192 127 657 21 234 7 450

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 800 000 1 208 962 1 363 334 775 182 400 755 170 597 16 800 0

7 1:1.23
Reformsamarbete med Östeuropa,  
Västra Balkan och Turkiet

2 100 000 1 561 707 1 866 767 994 859 660 863 181 255 29 790 0

7 1:1.26 Hållbar fred 600 000 363 519 577 631 281 431 191 800 101 500 2 900 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 900 000 813 219 866 878 441 078 232 629 103 591 57 849 31 730

7 1:1.30
Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivning1

23 278 000 24 459 558 21 444 488 3 881 656 4 122 549 4 000 051 2 548 194 6 892 039

7 1:1.31
Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder1

29 306 000 15 675 647 27 383 383 7 672 175 7 044 724 6 436 438 2 081 463 4 148 583

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 600 000 1 030 187 1 538 074 664 125 431 993 271 975 148 225 21 755

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag1 486 000 43 895 85 188 68 688 16 500 0 0 0

7 1:1.34 Hållbar utveckling2 5 700 000 2 990 658 4 774 574 2 163 520 1 465 223 916 132 229 700 0

Summa 7 1:1 89 285 000 64 626 850 81 658 678 27 255 212 21 421 393 15 518 830 6 266 685 11 196 557

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 164 000 89 270 47 471

Summa 5 1:11 164 000 89 270 47 471 37 364 10 107 0 0 0

Summa beställningsbemyndiganden 89 449 000 64 716 120 81 706 149 27 292 576 21 431 501 15 518 830 6 266 685 11 196 557

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.
2   Ingående åtaganden har förts över från tidigare anslagsposter 14, 15 och 16.
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Finansiella villkor
Tabellen på nästa sida visar finansiella villkor samt utfall i enlig-
het med regleringsbrevet 2018. Utgångspunkten för urvalet av 
de villkor och strategier som redovisas i tabellen är att de finns 
särskilt specificerade i regleringsbrevet. I samarbetsstrategierna 
för land eller region redovisas strategibelopp som avser hela 
strategiperioden. Som finansiella villkor redovisas strategiperi-
odens utfall för de samarbetsstrategier som har en ursprunglig 
strategiperiod som avslutas under året. För 2018 fanns en sådan 
strategi, Kambodja. Strategin har visserligen förlängts med ett år 
men 10%-regeln ska tillämpas på ursprungligt strategibelopp och 
period och redovisas därför.

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 respek-
tive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin 
löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. 
I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av reger-
ingen”. Villkoret följs upp löpande under året för samtliga strate-
gier och för 2018 finns inga avvikelser från villkoret. 

Beställningsbemyndiganden
Sida disponerar bemyndigande inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd samt till viss del även inom utgiftsområde 
5 Internationell samverkan. Enligt regleringsbrev och ändringar 
för budgetåret 2018 uppgår Sidas tilldelade bemyndigande inom 
anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 89 285 miljoner kronor. 
I dessa medel ingår de anslagsposter som regeringen eller 
Regeringskansliet, främst UD, beslutar om.

Totalt bemyndigande för de anslagsposter som Sida 
beslutar om uppgår till 36 215 miljoner kronor för 7 1:1 
Biståndsverksamhet. Sida har därutöver tilldelats bemyndigande 
om 164 miljoner kronor inom anslaget 5 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen.

Bemyndiganderedovisning per den 31 december 2018 
för Sidas samtliga tilldelade anslag framgår av tabell 7.3.4 
Redovisning av beställningsbemyndigande. I tabellerna 7.3.7 
och 7.3.9 visas beställningsbemyndigande uppdelat på Sidas 
respektive Regeringskansliets (UD:s) verksamhet. I tabell 7.3.5 
Finansiella villkor presenteras utfall för finansiella villkor i enlig-
het med regleringsbrevet 2018. 
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Tabell 7.3.5: Finansiella villkor 2018, tkr

Anslags
post    Benämning (land/region) Villkor 2018 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt  
villkor 2018 Utfall 2018

7 1:1 Biståndsverksamhet

Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för  
hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna 
söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

Regleringsbrev Ej belopps
styrt

43 490

varav:

7 1:1.1 Humanitära insatser 0

7 1:1.2 Informations och kommunikationsverksamhet 0

7 1:1.5 Stöd gm svenska organisationer i det civila samhället 1 343

7 1:1.6 Asien 8 891

7 1:1.7 Latinamerika 0

7 1:1.9 Afrika 13 215

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2 050

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 970

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 037

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 3 218

7 1:1.32 Forskningssamarbete 4 061

7 1:1.34 Hållbar utveckling 8 704

7 1:1 Biståndsverksamhet I de fall en garantitagare bedöms sakna förutsättningar att betala avgifter för en garanti kan medel från anslaget använ
das för att subventionera premier och avgifter för garantier i enlighet med förordningen (2009:320) om finansiering av 
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete, i syfte att uppnå full kostnadstäckning.

Regleringsbrev Ej belopps
styrt

27 311

Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av  
12 miljarder kronor. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för ukrediter och fristående garantier 
samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).

Regleringsbrev Högst 12 000 000 6 003 400

7 1:1 Biståndsverksamhet 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. 

Regleringsbrev Minst 50, 75 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 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. 

Regleringsbrev Minst 50, 75 och 
100 procent

Inga  
avvikelser

7 1:1 Biståndsverksamhet För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga  
alternativt understiga totalt beslutat belopp i samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från 
ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Regleringsbrev Högst/Minst 
avvikelse

7 1:1.6 Kambodja Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2014–2018 högst 1000 miljoner kronor.1 Regeringsbeslut +/ 10% 1 000 000 1 100 000

7 1:1.2 Informations och kommunikations 
verksamhet

Sida får högst använda 25 miljoner kronor för sin egen informations och kommunikationsverksamhet. Regleringsbrev Högst 25 000 13 312

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering

Medel om högst 75 000 000 kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska  
partianknutna organisationer 2016–2020

Regleringsbrev Högst 75 000 74 994

7 1:2.1 Sida (förvaltning) Av medlen får högst 5 miljoner kronor användas för stöd till icke ODAländer. Regleringsbrev Högst 5 000 2 928

1  10%villkoret är beräknat på ursprungligt Strategibelopp, utan hänsyn till förlängning 2019 enligt avstämning med UD
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Tabell 7.3.6: Sidas verksamhet, utgifter

7 1:1 Biståndsverksamhet
Totalt disponi

belt belopp, tkr Utgifter, tkr Utgifter, procent

7 1:1.1 Humanitära insatser 4 155 667 4 140 559 100%

7 1:1.2 Informations och kommunikationsverksamhet 150 518 149 357 99%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 839 807 1 824 631 99%

7 1:1.6 Asien 2 156 941 2 211 363 103%

7 1:1.7 Latinamerika 653 397 653 096 100%

7 1:1.9 Afrika 6 707 187 6 789 722 101%

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer 918 055 912 364 99%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 309 576 1 303 660 100%

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 355 032 1 334 243 98%

7 1:1.26 Hållbar fred 415 637 423 443 102%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 678 229 681 676 101%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 924 753 927 626 100%

7 1:1.34 Hållbar utveckling 3 481 044 3 548 185 102%

7 1:1 Totalt Biståndsverksamhet 24 745 843 24 899 925 101%

7 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 216 647 1 219 692 100%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 68 000 67 974 100%

5 1:11 Totalt Samarbete inom Östersjöregionen 68 000 67 974 100%

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida 26 030 490 26 187 591 101%

Kommentarer till anslagsutfall för Sidas verksamhet
Disponibla medel för anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet för 
Sidas verksamhet uppgår till 24 746 miljoner kronor. Utfallet är 
24 900 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsutnyttjande på 
100,62 procent. Sida har beviljats en anslagskredit per anslags-
post. Sett per anslagspost har tilldelad anslagskredit utnyttjats 
med totalt 218 miljoner kronor och anslagssparande uppgår till 64 
miljoner kronor, netto överutnyttjande 154 miljoner kronor. Utfallet 
i förhållande till disponibla medel varierar mellan 98 procent 
och 103 procent för samtliga anslagsposter vilket ligger inom 
den anslagskredit eller den möjlighet till att föra över sparande 
som Sida beviljats. Utfall per anslagspost framgår av tabell 7.3.1 
Anslagsredovisning och tabell 7.3.6 Sidas verksamhet.

Väsentliga avvikelser anslagsutfall
Utfall på anslagsposterna ska kommenteras särskilt i de fall 
anslagskrediten har överskridits eller anslagsutfallet är väsent-
ligt avvikande från tilldelade medel enligt regleringsbrevet. Som 
väsentlig avvikelse från årets tilldelning enligt regleringsbrev 
avses 10 procent eller 100 miljoner kronor. Några väsentliga  
avvikelser förekommer inte i årets utfall.

Kommentarer till anslagsutfall för förvaltningsanslag
Disponibla medel för förvaltningsanslaget uppgår till 1 217 mil-
joner kronor, vilket inkluderar 18 miljoner kronor i sparande från 
2017 samt 7,8 miljoner kronor i ersättning för valutakursförluster 
som myndigheten tilldelats i vårändringsbudgeten. Utfallet är 
1 220 miljoner kronor, vilket är en ökning med 104 miljoner kronor 
jämfört med föregående år (1 115 miljoner kronor). Årets utfall 
innebär att Sida har utnyttjat anslagskrediten med 3 miljoner 
kronor. Årets ökade kostnader inkluderar högre kostnader för 
utlandsmyndigheter med cirka 50 miljoner kronor, samt kost-
nader kopplade till Sidas planerade flytt till Botkyrka med cirka 
20 miljoner kronor1. 

1 Varav avsättning för beräknade flyttkostnader uppgår till 16,5 miljoner kronor, 
se not 28.
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Tabell 7.3.7: Sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande

7 1:1 Biståndsverksamhet
Bemyndigande

ram, tkr
Utestående 

 åtaganden, tkr Utfall, procent

7 1:1.1 Humanitära insatser 370 000 366 850 99%

7 1:1.2 Informations och kommunikationsverksamhet 295 000 290 129 98%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 5 600 000 4 428 652 79%

7 1:1.6 Asien 4 600 000 4 423 478 96%

7 1:1.7 Latinamerika 1 100 000 970 518 88%

7 1:1.9 Afrika 10 500 000 10 372 500 99%

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer 1 050 000 906 234 86%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 800 000 1 363 334 76%

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 100 000 1 866 767 89%

7 1:1.26 Hållbar fred 600 000 577 631 96%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 900 000 866 878 96%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 600 000 1 538 074 96%

7 1:1.34 Hållbar utveckling 5 700 000 4 774 574 84%

7 1:1 Totalt Biståndsverksamhet 36 215 000 32 745 619 90%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 164 000 47 471 29%

5 1:11 Totalt Samarbete inom Östersjöregionen 164 000 47 471 29%

Summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av Sida 36 379 000 32 793 090 90%

Kommentarer till beställningsbemyndiganden
Sida hade vid utgången av 2018 utnyttjat 90 procent av tillde-
lad bemyndiganderam jämfört med 75 procent 2017. Det högre 
utnyttjandet beror dels på att Sidas bemyndiganderam minskades 
för vissa anslagsposter inför 2018 och att Sida inom flera anslags-
poster nu har möjlighet att planera för längre avtal och högre 
avtalsbelopp. Sju anslagsposter hade ett nyttjande på 96 procent 
eller mer. Ytterligare tre anslagsposter hade ett utnyttjande på 
86% eller mer, vilket får betraktas som bra då det bör finnas ett 
utrymme för oförutsedda händelser.

I Sidas redovisning av Regeringskansliets bemyndiganden 
ingår beslut om skuldavskrivningar som avser IDA MDRI (slutda-
tum 2044) och AfDF MDRI (slutdatum 2054). MDRI-initiativen har 
en bindande och en icke-bindande del. Sidas redovisade åtag-
anden avseende dessa beslut uppgår till det belopp som omfattas 
av regeringens formella beslut och som avser den bindande delen 
i resolutionen. Den icke-bindande delen uppgår till totalt 4 506 048 
tusen kronor.

Enligt ESV:s föreskrifter till 17§ anslagsförordningen ska även 
ett icke-bindande avtal redovisas som åtagande om bidragsmot-
tagaren förväntar sig att svenska staten kommer att betala ut ett 
bidrag. Om bidragsmottagaren däremot är medveten om att det 
krävs ett nytt beslut innan svenska staten kan betala ut bidrag, 
har ESV gjort bedömningen att det då saknas en sådan förväntan. 
Mot bakgrund av detta väljer Sida att i bokslutet, liksom tidigare 
år, enbart redovisa de åtaganden som är beslutade och bindande.
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Tabell 7.3.8: Regeringskansliets verksamhet, utgifter

7 1:1 Biståndsverksamhet
Totalt disponibelt 

belopp, tkr Utgifter, tkr Utgifter, procent

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 3 556 932 3 538 306 99%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 10 808 161 10 797 113 100%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 557 057 538 025 97%

Summa    Totalt Biståndsverksamhet 14 922 150 14 873 444 100%

Summa utgifter för verksamhet som beslutas av Regeringskansliet 14 922 150 14 873 444 100%

Tabell 7.3.9: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande

7 1:1 Biståndsverksamhet 
Bemyndigande

ram, tkr
Utestående 

 åtaganden, tkr Utfall, procent

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 23 278 000 21 444 488 92%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 29 306 000 27 383 383 93%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 486 000 85 188 18%

Summa Totalt Biståndsverksamhet 53 070 000 48 913 059 92%

Summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av 
Regeringskansliet

53 070 000 48 913 059 92%

Tabell 7.3.10: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, varav utestående åtaganden i valuta (i tusental)

Anslag Benämning Utestående åtaganden i valuta
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

6 715 416 65 432

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder

807 825 8 300 642

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 110 18 225 3 847

Summa biståndsverksamhet 6 715 807 935 18 225 416 8 369 921

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 7.3.9 och 7.3.10. Då det är 
regeringen eller Regeringskansliet som upprättar avtal och beslut 
om utbetalning av dessa medel kommenterar Sida inte utfallet 
närmare.
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7.4 FINANSIERINGSANALYS

Tabell 7.4.1: Finansieringsanalys, tkr

drift not 180101–181231 170101–171231

kostnader 39 1 309 325 1 211 238

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 313 104 1 200 093

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 13 994 12 891

Intäkter av bidrag 12 865 11 557

Övriga intäkter 434 762

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 340 397 1 225 302

Ökning av kortfristiga fordringar 44 22 164 17 410

Ökning av kortfristiga skulder 93 354 20 192

kassaflöde från drift 102 261 51 666

Investeringar

Investeringar i finansiella tillgångar (exklusive garantiverksamhet) 80 337 78 022

Investeringar i materiella tillgångar 40 5 068 371

Investeringar i immateriella tillgångar 18 083 12 567

Summa investeringsutgifter 103 489 90 961

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 25 276 10 676

Amorteringar 14 611 15 762

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget 80 337 78 022

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 91 002 72 936

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 274 259

kassaflöde till investeringar 12 761 17 766

låneverksamhet

Nyutlåning 41

Amorteringar 8 645 8 645

Summa låneutgifter 8 645 8 645

Finansiering av låneverksamhet

Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget 8 645 8 645

Summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet 8 645 8 645

kassaflöde till låneverksamhet 0 0

Forts  
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Tabell 7.4.1: Finansieringsanalys, tkr

Uppbördsverksamhet not 180101–181231 170101–171231

Intäkter av avgifterm.m. som inte disponeras av Sida 355 825 4 960

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 749 6 435

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 355 076 11 395

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 355 825 4 960

kassaflöde från uppbördsverksamhet 749 6 435

Transfereringsverksamhet

Lämnat bidrag 42 39 734 006 34 147 549

Finansiella intäkter 43 99 029 137 759

Finansiella kostnader 64 699 125 637

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 44 57 099 1 102

Förändring av långfristiga fordringar 44 196 580 243 594

Utbetalningar i transfereringsverksamhet 39 560 195 33 892 935

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 39 681 780 34 010 658

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 74 425 59 998

Minskning av balanserad kapitalförändring EKN 251

Summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 39 755 955 34 070 656

kassaflöde från transfereringsverksamhet 195 760 177 721

Förändring av likvida medel 284 511 218 056

Specifikation av förändring av likvida medel

likvida medel vid årets början 1 947 411 1 826 691

Justering avseende ej omräknade jämförelsetal 20152016 garantier 97 336

Justerade likvida medel vid årets början 1 947 411 1 729 355

Minskning av kassa och postgiro 138 944 73 669

Ökning av tillgodohavande hos Riksgälden 375 025 150 091

Ökning av avräkning med Statsverket 48 430 5 703

Summa förändring av likvida medel 284 511 218 057

likvida medel vid årets slut 2 231 923 1 947 411
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7.5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Tabell 7.5.1:  Sammanställning över väsentliga uppgifter 2018 2017 2016 2015 2014

låneram i Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad låneram 60 000 70 000 70 000 80 000 90 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 54 655 43 989 49 076 49 063 53 539

kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 27 000 27 000 27 000 27 000 26 900

Maximalt utnyttjad kontokredit1 0 0 0 0 157 977

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr

Räntekostnader på räntekonto 786 696 587 320 0

Ränteintäkter på räntekonto 0 0 0 0 638

Avgiftsintäkter, tkr

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar2 13 994 12 891 10 653 15 437 11 512

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar2 355 825 4 960 122 035 26 635 66 437

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr

Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag 35 132 32 875 31 513 52 022 29 556

Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag 3 045 0 0 0 0

Beviljad anslagskredit, sakanslag 1 481 191 1 468 970 2 695 000 2 805 000 894 375

Utnyttjad anslagskredit, sakanslag 221 268 131 769 140 936 2 682 598 62 653

Anslagssparande samt intecknade belopp, tkr

Anslagssparande/reservationer 112 874 128 074 105 504 52 050 399 337

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas  
efter beslut av Regeringskansliet/UD

48 706 32 437 41 419 29 915 180 005

Utestående åtaganden, tkr

Tilldelad bemyndiganderam 89 285 000 74 029 000 76 574 400 70 698 900 68 878 000

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas  
efter beslut av Regeringskansliet/UD

53 070 000 41 175 000 46 440 399 38 554 200 41 213 000

Utestående åtaganden 81 658 700 64 716 120 55 220 768 55 903 937 60 136 662

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas  
efter beslut av Regeringskansliet/UD

48 913 059 40 179 100 34 457 224 36 218 604 40 157 858

Forts  
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Tabell 7.5.1:  Sammanställning över väsentliga uppgifter 2018 2017 2016 2015 2014

Antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

Antal årsarbetskrafter3 674 668 660 664 633

Medelantalet anställda4 708 703 698 700 659

driftkostnad per årsarbetskraft, tkr

Driftkostnad 1 324 683 1 210 981 1 168 386 1 131 285 1 062 623

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 965 1 813 1 770 1 704 1 679

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr

Årets kapitalförändring 82 160 55 160 64 849 36 286 52 449

Balanserad kapitalförändring 1 886 014 1 830 836 1 797 834 1 640 115 1 652 702

1 Räntekontokrediten utnyttjades 2014 beroende av en bidragsutbetalning som betalades i fel flöde. 
2 Belopp saknas i regleringsbrev. Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar är höga 2018 till följd av inbetalningar på 286 559 tkr från en organisation. 
3 I antalet årsarbetskrafter ingår från och med 2014 Biträdande Bilaterala Experter (BBE) på ambassader, de bokförs som driftkostnad. 
4 I medelantalet anställda ingår utöver de som ingår i antal årsarbetskrafter även Nationella Experter (NE), de bokförs som transferering. Timanställda ingår inte. 
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pågående samarbeten med EU, ett med USAID samt ett 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 redovis-
ning. I övrigt anges belopp i tusentals kronor (tkr) om inte 
annat framgår. I årsredovisningen avrundas samtliga siffer-
uppgifter enligt gängse princip. Delsummor i tabeller och 
uppställningar har inte justerats för att få totalsummorna att 
stämma. Vid summering 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.

Redovisningsprinciper
Utgifter som klassificeras som transfereringar redovisas 
mot anslag enligt kassamässig princip i de fall utbetalning-
arna grundar sig på beslut om bidrag och erhållna rekvisitio-
ner. Det gäller även återbetalning av ej nyttjade medel. 

Erhållna fakturor avseende 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 avseende verksamhet-
ens intäkter och kostnader, och ett gränsvärde på en miljon 
kronor avseende transfereringar i form av levererade varor 
och tjänster.

Avgifter och andra liknande ersättningar som inte dispo-
neras redovisas mot statens budget det budgetår som intäk-
terna hänför sig till, medan återbetalningar av oförbrukade 
bidrag redovisas kassamässigt.

7.6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Tilläggsupplysningar

Allmänt
Från och med 2011 har Sida ansvar för viss administrativ 
granskning 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 finan-
siella dokument. I föreliggande årsredovisning redovisas 
de i Sidas resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, 
anslagsredovisning samt i redovisning av beställningsbe-
myndiganden. Enligt regleringsbrevet har Sida inget ansvar 
för prognoser eller övriga återrapporteringskrav avseende 
dessa medel, varför de inte ingår i redovisningen av finan-
siella villkor.

Enligt Sidas regleringsbrev ska Sida ansvara för redo-
visning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska 
investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV 
bis och Cotonou-avtalet. Garantin är invärderad från 2017 i 
Sidas redovisning och ingår i balanserad kapitalförändring. 
Garantin redovisas i tabell 7.7.2 Sammanställning av garanti-
verksamhet under posten ”Övriga garantier”.

Av Sidas instruktion, §4 punkt 6 framgår att; myndigheten 
får ”utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarlän-
der, EU samt internationella och multilaterala organisatio-
ner, varvid myndigheten får låta en samverkanspart svara 
för beredning, genomförande och uppföljning av svenska 
biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsut-
övning, samt själv åta sig motsvarande uppgifter”. Dessa 
medel redovisas inte över statsbudgeten utan enbart i Sidas 
räkenskaper. Sidas redovisning och likvidmässiga hantering 
följer Ekonomistyrningsverkets handledning Redovisning 
av EU-medel (ESV 2011:18). För närvarande har Sida sex 

Tabell 7.6.1:  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

5 22

Immateriella och materiella anläggningstillgångar utgörs 
av tillgångar för stadigvarande bruk med ett anskaffnings-
värde om minst 22 tusen kronor och en ekonomisk livslängd 
om minst tre år. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
skrivs av på maximalt sex år eller den tid som motsvarar 
hyresavtalets återstående längd. Anläggningstillgångarna 
tas upp till anskaffningsvärdet och skrivs av enligt linjär 
avskrivningsmetod. Avskrivningarna påbörjas från och med 
den månad då tillgången tas i bruk. I tabell 7.6.1 framgår de 
avskrivningstider och beloppsgränser som gäller för respek-
tive anläggningskategori.

Fordringar har värderats till högst det belopp varmed 
de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta är värderade till Riksbankens valutakurs på balans-
dagen. Ingående och utestående åtaganden i utländsk 
valuta avseende de anslagsposter som regeringen eller 
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under åren 2017 och 2018. Se not 32, för utbetalda intäkter 
samt avsnitt 7.7. Jämförelsetalen för 2017 har ej justerats, då 
beloppet inte bedöms väsentligt påverka jämförbarheten.

Enligt ESVs föreskrifter till 17§ Anslagsförordningen 
(2011:223), ska utfästelser om ett bidrag som ska finansieras 
med anslag räknas som bindande och redovisas som ett åtag-
ande om en handling har blivit överlämnad till mottagaren, 
eller om andra omständigheter visar att utfästelsen är avsedd 
att vara känd. Från och med 2018 redovisar Sida även beslu-
tade insatser som utestående åtaganden, även om avtal ännu 
inte har tecknats med Sidas samarbetspart. Jämförelsetalen 
för 2017 har ej justerats, eftersom uppgift saknas.  

Övriga upplysningar
För poster med felaktig klassificering föregående år har 
jämförelsetal räknats om för att öka jämförbarheten. Poster 
som avser detta är Finansiella intäkter transfereringar, 
Lämnade bidrag, Andra långfristiga fordringar och Övriga 
kortfristiga fordringar. Jämförelsestörande justeringar har 
beskrivits i not till dessa poster.

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 befattnings-
havare som utsetts av regeringen. Nedan redovisas även 
uppdrag som dessa personer innehar i andra statliga myn-
digheter och i aktiebolag. 

ledande befattningshavare utsedda av regeringen

 
Skattepliktig  
ersättning, tkr Styrelseuppdrag

Ottosson, Marie, 
överdirektör 

1 205

Summa ersättning 1 205

Regeringskansliet (UD) beslutar om har värderats till 
balansdagens kurs för respektive år.

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 inklu-
sive pågående immateriella anläggningstillgångar med lån 
i Riksgäldskontoret. Lån tas upp halvårsvis för tillgångar 
anskaffade eller delvis uppförda per den 30 november res-
pektive per den 31 maj.

Redovisningsprinciper för Sidas garantier har från och 
med 2017 justerats med hänsyn till Ekonomistyrningsverkets 
(ESV) nya riktlinjer ”Att redovisa garantier och utlåning, ESV 
2017:74”. Se vidare avsnitt 7.7 Sidas garantiverksamhet, 
samt noter till specifika resultat- och balansposter. 

Villkorslån och biståndskrediter har värderats av 
Exportkreditnämnden i enlighet med beslut 2008-000041 
Riktlinjer för värdering av Sidas finansieringsinstrument. 
Enligt särskilt beslut i Sidas regleringsbrev för 2018, ges 
Sida undantag från förordningen (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete. 
Enligt regleringsbrevet ska Riksgäldskontoret för Sidas räk-
ning inför varje bokslut göra värderingar av utstående ford-
ringar, åtaganden och risk för skadefall för Sidas fristående 
garantier. Exportkreditnämnden gör motsvarande värde-
ringar avseende Sidas garantier för U-krediter.  

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med 2018 redovisas väntade återbetalningar av 
oförbrukade bidragsmedel som fordran. Anslaget tillgodo-
görs först i samband med inbetalning. Fordringar avseende 
återbetalningar värderas kollektivt genom att skriva ner 
fordringar äldre än 6 månader som befarade förluster. Vid 
återkrav sker en individuell värdering. Jämförelsetalen för 
2017 har ej justerats, eftersom uppgift saknas.

Från och med 2018 periodiseras subventionerade garanti-
avgifter inom den avgiftsfinansierade administrativa garanti-
verksamheten som utbetalats från anslag 1:1 biståndsanslag 

Styrelse

ledamot 
Skattepliktig  
ersättning, tkr Styrelseuppdrag

Gustafsson,  
Yvonne,  
ordförande 

96 Riksgäldskontoret
Ehälsomyndigheten 
Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi
Nationalmuseum
Totalförsvarets forskningsinstitut
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen

Jämtin, Carin,  
generaldirektör 

1 474

Becker, Torbjörn 48 Becker Growth Consulting AB

Johansson, Kajsa 
t.o.m. 20180831

32

Horn af Rantzien, 
Mia

48 Svenska Institutets insynsråd
Studieförbundet Näringsliv och  
Samhälle
Nobel Media

Hök, Lena 48 Boklok

Skogö, Ingemar 48 Socialstyrelsen
Vinnova
Sensys Gatso AB 
Ingemar Skogö AB

Wijkman, Anders 48 Programkommittén för det Natio
nella Klimatforskningsprogrammet, 
FORMAS

Örn, Peter 48 Blekinge tekniska högskola 
Sveriges kommunikationer AB
Peter Örn AB
Fairways AB
Statliga kommittén Demokrati 100 år 
– samling för en stark demokrati

Summa ersättning 1 890
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Not 3. Intäkter av bidrag

180101
181231

170101
171231

Bidrag från statliga myndigheter 1 406 601

Övriga bidrag 1 451 1 408

Bidrag från EU 10 008 9 547

Summa intäkter av bidrag 12 865 11 557

Sida erhåller bidrag för administration från EU i samband 
med vidareförmedling av EU-medel. 

Not 4. Finansiella intäkter

180101
181231

170101
171231

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 239 233

Övriga finansiella intäkter 194 529

Summa finansiella intäkter 434 762

Ränteintäkter Riksgäldskontoret utgörs av negativ rän-
tekostnad avseende Sidas upplåning av anläggningstill-
gångar. Övriga finansiella intäkter avser kursvinster. 

Not 5:1. kostnader för personal

180101
181231

170101
171231

Summa kostnader för personal 727 882 699 983

Varav lönekostnader 417 069 405 243

Del av lönekostnader som avser arvoden till 
styrelse, kommittéer eller ej anställd perso
nal (uppdragstagare), 

629 540

Kostnader för personal har ökat med 27 899 tusen kronor, 
4,0 %. Ökningen beror i huvudsak på en avtalsenlig genom-
snittlig löneökning med 2,5 %. I slutet av året höjdes SPÅ-
avgiften vid flera tillfällen, vilket ger en kostnadsökning på 
3 480 tusen kronor. Fler utsända i fält har även ökat orts-
kostnadsersättningen och kostnader för andra tillägg i fält.

notförteckning

Not 1.  Samband mellan intäkter av anslag enligt anslagsredo
visning och resultaträkning

180101
181231

170101
171231

Anslagsutfall enligt anslagsredovisningen1 41 061 036 35 289 868

Intäkter av anslag enligt resultaträkningen2 1 313 104 1 200 093

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bistånd 

39 681 780 34 010 658

Uttag semesterdagar från 20083 828 1 094

Kapitaltillskott4 65 323 78 022

Summa 0 0

1  Inkluderar anslagsposter som Sida disponerar och som utbetalas efter 
beslut av Regeringskansliet (UD).

2  Intäkter av anslag enligt resultaträkningen inkluderar 94 240 tusen 
kronor som finansierats från biståndsanslaget.

3  Anslagsbelastning avseende uttag av semesterdagar från 2008 redovi
sas direkt mot Avräkning med statsverket.

4  Från och med 2016 redovisas utbetalningar som utgörs av kapitaltill
skott mot statskapital. Totalt har 65 323 tusen kronor avräknats ansla
get och har ökat Andra långfristiga värdepappersinnehav och stats
kapitalet 2018 avseende utbetalade kapitaltillskott under året. 
Dessutom har 15 803 tusen kronor ökat Andra långfristiga värde
pappersinnehav genom återinvestering av tidigare inbetalda medel och 
således inte avräknats årets anslag. 

Not 2.  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

180101
181231

170101
171231

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 2 323 2 483

Intäkter avgiftsfinansierad verksamhet 10 763 9 269

Övriga intäkter i verksamheten 907,92 1139

Summa intäkter 13 994 12 891

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 
1 103 tusen kronor. Detta beror främst på att avgiftsintäkter 
för administration av garantiverksamheten har ökat med 
1 494 tusen kronor, se kommentarer avsnitt 7.7. 

Not 5:2. Sjukfrånvaro, %

180101
181231

170101
171231

Totalt 2,53 2,65

Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av totalt 
sjukskrivna

56,8 57,81

Män 1,83 1,83

Kvinnor 2,84 3,01

Anställda –29 år 0,94 1,40

Anställda 30–49 år 2,36 2,57

Anställda 50 år– 2,86 2,86

I enlighet med 3 § 7 kap. förordning (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag ska uppgifter lämnas om 
myndighetens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i tabellen anges 
i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid 
för respektive grupp.

Not 6. kostnader för lokaler

180101
181231

170101
171231

Kostnader för lokaler 50 846 50 664

Förändring avsättning lokalkostnader 16 500

Summa kostnader för lokaler 67 346 50 664

Hyreskontraktet avseende kontorslokalerna på 
Valhallavägen i Stockholm gäller till och med juli 2022. Den 
av regeringen beslutade flytten till Botkyrka beräknas ske 
samma år. En avsättning för outnyttjade lokaler samt åter-
ställningskostnader har gjorts på 16 500 tkr.
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tidigare bokfört dessa kostnader i samband med utbetalning, 
men man har nu beslutat att avsätta medel kontinuerligt. 
Årets engångskostnad gäller retroaktiva kostnader som 
bokats upp 2018, och Sidas del av dessa kostnader. 

Utan denna engångskostnad skulle den totala ökningen 
av driftskostnader på utlandsmyndigheterna ha varit 16 809 
tusen kronor. 

I lokalkostnader på utlandsmyndigheter ingår kapital-
kostnader om 18 048 tusen kronor. 

Not 8. Finansiella kostnader

180101
181231

170101
171231

Räntekostnader Riksgäldskontoret 786 696

Övriga finansiella kostnader 178 191

Summa finansiella kostnader 964 887

Räntekostnader Riksgäldskontoret avser negativa räntor 
avseende Sidas räntekonto.

Not 9. Uppbördsverksamhet
I uppbördsavsnittet redovisar Sida återbetalningar av 
bidragsmedel och räntor som redovisas mot inkomsttitel. 
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av Sida har 
ökat med 350 865 tusen kronor. Ökningen beror främst på att 
det förekom några större återbetalningar av bistånd under 
året. Se not 36.

Not 7. Övriga driftkostnader

180101
181201

170101
171231

Reparationer och underhåll m.m. 418 345

Resor 17 505 15 931

Varor 6 856 6 329

Tjänster 184 721 149 238

Personalkostnader på utlandsmyndigheter 114 091 91 290

Lokalkostnader på utlandsmyndigheter 129 329 134 262

Övriga kostnader, utlandsmyndigheter 76 533 62 928

Reaförluster från avyttring av materiella 
 och immateriella anläggningstillgångar 
samt skatter

1 11

Summa övriga driftkostnader 529 456 460 334

Övriga driftkostnader har ökat med 69 122 tusen kronor jäm-
fört med föregående år, vilket motsvarar en kostnadsökning 
med 15 %. 

Ungefär halva ökningen av kostnader, 35 483 tusen 
kronor, berör kostnader för tjänster. Merparten av ökningen 
kan hänföras till utländska konsulter och arvoden i sam-
band med insatshantering (18 162 tusen kronor). I detta 
ingår kostnader för studier, metodutveckling, revisioner mm 
som Sida enligt villkor i regleringsbrevet får finansiera från 
anslagspost 7 1:1 Biståndsverksamhet. 

Därutöver har kostnader för datakonsulter ökat med 
7 951 tusen kronor, vilket bl a förklaras av ett projekt för höjd 
IT-säkerhet på Sida samt den satsning som gjorts under 
hösten 2018 för att stärka IT-kompetensen hos personalen.

Knappt hälften av kostnadsökningen för Övriga driftskost-
nader (31 474 tusen kronor) kan hänföras till ökade kostna-
der för Sidas personal på utlandsmyndigheterna (den totala 
kostnaden 2018 uppgår till 319 953 tusen kronor). Detta 
beror på en ökad bemanning i fält, samt att kostnaderna för 
säkerhet har ökat. Dessutom ingår en engångskostnad på 
14 665 tusen kronor gällande avgångsersättningar för lokal-
anställd personal i vissa länder. Utrikesdepartementet har 

Not 10.  Övrigt erhållna medel för finansiering av bidrag

180101
181231

170101
171231

Garantiavgifter fristående garantier 
 inkomster nya åtaganden1

17 906 16 574

Garantiavgifter fristående garantier 
 inkomster tidigare åtaganden

14 910 11 459

Förändring av risker fristående garantier 
och periodiseringar

14 715 5 227

Garantiavgifter Ukrediter, inkomster 
tidigare åtaganden

6 306 7 382

Förändring av risker garantier för 
Ukrediter och periodiseringar

5 829 17 015

Externa medel 14 757 12 795

Summa Övrigt erhållna medel 74 425 59 998

1 Avser subvention om 17 859 tkr 2018 och 16 574 tkr 2017.

Som övrigt erhållna medel för finansiering av bidrag redovi-
sar Sida garantiavgifter och externa medel. Externa medel 
erhålls främst från EU.

Garantiavgifter avser inbetalningar av garantiavgifter från 
garantitagare och inbetalningar av subventioner från något 
av Sidas biståndsanslag samt periodiseringar av intäkter. 
Subventionen periodiseras efter garantins löptid medan 
inbetalningar från garantitagare i huvudsak tas ut löpande 
efter garantins utnyttjande och periodiseras därför inte.  

Förändringar i beräkningarna av risker för förväntad för-
lust redovisas också mot posten. 

Posten har ökat med 14 427 tusen kronor. Ökningen kan i 
huvudsak härledas till förändring av beräknade risker.

Externa medel ökar då vidareförmedling av EU-medel till 
andra statliga myndigheter har ökat.
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Not 13. lämnade bidrag

Total
180101
181231

170101
171231

Lämnade bidrag internationellt 33 994 128 28 699 101

Lämnade bidrag inom Sverige 5 098 309 4 684 682

Resursöverföring varor, tjänster och 
personal

611 685 716 073

Garantiverksamheten 15 531 16 148

* varav utbetalda skadeersättningar 3 626 3 625

Övrigt 155 568 21 628

Summa lämnade bidrag, total 39 844 159 34 105 337

Varav Ud

Lämnade bidrag internationellt 14 716 743 12 511 820

Lämnade bidrag inom Sverige 96 634 72 949

Summa lämnade bidrag, Ud 14 813 377 12 584 769

Under posten lämnade bidrag redovisas utbetalningar 
avseende Sidas och Regeringskansliets (UD) biståndsverk-
samhet. Lämnade bidrag uppgår till 39 844 159 tusen kronor 
varav 14 813 377 tusen kronor avser lämnade bidrag för 
Regeringskansliets räkning. Lämnade bidrag har totalt ökat 
med 5 738 821 tusen kronor jämfört med föregående år. Det 
är framförallt lämnade bidrag internationellt som har ökat 
med 5 295 026 tusen kronor, medan lämnade bidrag inom 
Sverige har ökat med 413 627 tusen kronor. 

Regeringskansliets (UD) lämnade bidrag har ökat med 
2 228 608 tusen kronor jämfört med föregående år. 

Sidas lämnade bidrag har därmed ökat med 3 510 214 
tusen kronor. Ökningen av Sidas bidrag avser bidrag till 
svenska genomförare om 389 942 tusen kronor och bidrag 
till internationella genomförare om 3 090 103 tusen kronor. 
Resursöverföring av varor, tjänster och personal minskar 
med 104 388 tusen kronor.

Garantiverksamheten avser i huvudsak skadekostnader 
och återvinningar. Övrigt har ökat med 133 940 tusen kronor 
och ökningen kan i huvudsak härledas till högre reserve-
ringar för befarade förluster för Sidas villkorslån. 

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

180101
181231

170101
171231

Ränteintäkter Sidas garantireserv 18 623 18 668

Valutakursvinster 52 457 75 264

Övriga finansiella intäkter 13 556

Summa finansiella intäkter 
transfereringar

71 080 107 488

Jämförelsetalen för valutakursvinster har ändrats för fel-
klassificering mellan finansiella intäkter och lämnade bidrag 
föregående år om 80 583 tusen kronor. Finansiella intäkter 
har minskat med 36 408 tusen kronor. Valutakursvinster 
minskar beroende på lägre värdering för Sidas utlåning 
2018, se not 18. Övriga finansiella intäkter avser valutarabat-
ter som Sida tidigare erhöll i efterhand av Riksgäldskontoret 
upphandlat ramavtalsbank.  

Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

180101
171231

170101
171231

Valutakursförluster 57 512 118 538

Räntor 7 185 7 097

Övriga finansiella kostnader 2 1

Summa finansiella kostnader 
transfereringar

64 699 125 637

Finansiella kostnader har minskat med 60 937 tusen kronor. 
Årets minskning beror i huvudsak på de orealiserade kurs-
förluster som uppstår då värdet av Sidas reserveringar för 
skadefordringar och fordringar för garantiavgifter ökar då 
valutakursen för USD är högre jämfört med föregående 
år. Räntor avser negativa räntor på tillgodohavande hos 
Riksgäldskontoret. 

Not 14. Årets kapitalförändring

180101
181231

170101
171231

Verksamhetsavsnittet

Administration garantiverksamhet1 587 2330

Summa verksamhetsavsnittet 587 2 330

Transfereringsavsnittet

Ukrediter – gåvoelement2 79 715 110 589

Sidas garantier för Ukrediter3 59 146 27 502

Fristående garantier4 48 345 19 671

Övrigt5 109 350 10 586

Summa transfereringsavsnittet 81 573 52 830

Årets kapitalförändring 82 160 55 161

1  Enligt Förordning (2011:211) om utlåning och garantier ska en admi
nistrativ avgift tas ut av garantitagaren för att täcka myndighetens 
administrationskostnader för dess lån och garantier. Årets resultat 
uppgår till 587 tkr. 

2  Kapitalförändringen för Ukrediter gåvomedel utgörs av utbetalning
ar från tillgodohavanden hos Riksgäldskontoret som tidigare satts 
av för gåvoelement kopplat till Sidas Ukrediter. Utbetalningar sker 
till SEK, AB Svensk Exportkredit.  

3  Ökningen för garantier för Ukrediter kan i huvudsak härledas till 
den värdeökning i garantitillgångarna som uppstår på grund av 
högre valutakurs för USD 2018 jämfört med föregående år.

4  Ökningen för Fristående garantier kan i huvudsak härledas till lägre 
reserveringar för risk jämför med föregående år.

5  Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet består av föränd
ringar avseende befarade förluster, beräknade kursdifferenser och 
diskontering avseende Sidas utlåning. Minskningen kan i huvudsak 
härledas till högre reserveringar avseende Sidas utlåning, se not 18.
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Not 16. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 181231 171231

Ingående balans anskaffningsvärde 19 445 19 379

Årets nyanskaffning 4 340 264

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangering)

197

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde 50

Utgående balans anskaffningsvärde 23 735 19 446

Ingående balans ackumulerade avskrivningar 16 187 15 245

Årets avskrivning 1 149 1 130

Återförda ack avskrivningar  
(försäljning/utrangering)

187

Utgående balans ackumulerade avskrivningar 17 336 16 187

Bokfört värde 6 399 3 258

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 181231 171231

Ingående balans anskaffningsvärde 40 492 40 566

Årets nyanskaffning 778 233

Återfört anskaffningsvärde  
(försäljning/utrangeringar)

2 163 308

Utgående balans anskaffningsvärde 39 108 40 492

Ingående balans ackumulerade avskrivningar 38 517 38 134

Årets avskrivning 598 690

Återförda avskrivningar  
(försäljning/utrangeringar)

2 163 308

Utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

36 953 38 516

Bokfört värde 2 155 1 975

Utgående balans materiella 
anläggningstillgångar

8 554 5 233

Not 15. Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 181231 171231

Ingående balans anskaffningsvärde 132 020 119 453

Årets nyanskaffning 17 986 12 567

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

71 639

Utgående balans anskaffningsvärde 78 367 132 020

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

94 695 81 605

Årets avskrivning 12 729 13 090

Återförda avskrivningar (försäljning/ 
utrangering)

71 639

Utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

35 785 94 695

Bokfört värde 42 582 37 325

Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar

181231 171231

Ingående balans anskaffningsvärde 11 274 11 274

Årets nyanskaffning 97

Utgående balans anskaffningsvärde 11 371 11 274

Ingående balans ackumulerade 
avskrivningar

6 146 5 292

Årets avskrivning 860 855

Utgående balans ackumulerade 
avskrivningar

7 006 6 147

Bokfört värde 4 365 5 127

Utgående balans immateriella 
anläggningstillgångar

46 947 42 453

Balanserade utgifter för utveckling har ökat med 5 257 tusen 
kronor vilket beror på att nyanskaffningen varit större än 
avskrivningen under 2018. Årets nyanskaffning avser Förhöjd 
informationssäkerhet som driftsattes i november 2018 samt 
PLANit UD som beräknas driftsättas i mars 2019.

Bokfört värde avseende materiella anläggningstillgångar har 
ökat med 3 321 tusen kronor. Anskaffningen har varit större 
än avskrivningen under året. Ökningen avser främst upp-
gradering av passersystemet och bokförs som förbättrings-
utgifter på annans fastighet.

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar

Not 17:1.  Andra långfristiga värdepappersinnehav,  
ägarandel per bank

Bank 181231 171231

Internationella återuppbyggnads och utveck
lingsbanken, IBRD

846 461 846 461

Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB 695 714 630 390

Internationella finansbolaget, IFC 180 768 180 768

Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB 162 279 147 266

Asiatiska utvecklingsbanken, AsDB 135 528 135 528

Interamerikanska investeringsbolaget, IIC 67 530 67 530

Multilaterala investeringsgarantiorganet, 
MIGA

21 954 21 954

Summa Andra långfristiga värdepappers
innehav

2 110 234 2 029 897

Sida redovisar utbetalade kapitaltillskott till utvecklings-
banker som Andra långfristiga värdepappersinnehav 
(2 110 233 tusen kronor). Årets ökning utgörs av utbetal-
ningar om 65 323 tusen kronor till Afrikanska utvecklings-
banken samt 15 013 tusen kronor som är en återinvestering 
av tidigare inbetalda medel till Interamerikanska utveck-
lingsbanken (IDB).
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Not 18:1. Utlåning, årets förändring

Utlåning biståndskrediter 181231 171231

Ingående balans 10 484 16 210

Årets amortering -8 645 8 645

Årets förändring diskontering 4 643 2 126

Årets förändring befarade förluster 456 793

Utgående balans 6 937 10 484

Utlåning villkorslån 181231 171231

Ingående balans 143 200 134 178

Årets amorteringar

Årets nedskrivningar

Diskontering 116 113 36 266

Årets förändring orealiserde kursdifferenser 27 949 30 272

Årets förändring befarade förluster 231 365 3 027

Utgående balans 0 143 200

Total utgående balans 6 937 153 684

Not 18:2. Utlåning per kategori 

Biståndskrediter 181231 171231

Biståndskrediter 7 496 16 141

Befarad förlust 234 690

Diskontering 325 4 968

Utgående balans 6 937 10 484

Villkorslån 181231 171231

Villkorslån1 273 157 301 106

Villkorslån via AB Svensk Exportkredit 3 070 3 070

Befarad förlust 276 227 44 862

Diskontering 116 114

Utgående balans 0 143 200

Total utgående balans 6 937 153 684

1  Beloppet per 181231 redovisas till valutakurs vid tidpunkten för utlåningen. 
Per 181231 var värdet på fordran 326 964 tkr innan värdejustering för valuta. 
Då villkorslånen värdereglerats till 100% föreligger ingen diskontering eller 
valutakurseffekt 2018.

Not 17:2 Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består av 
långfristiga placeringar i räntebärande placeringar hos 
Riksgäldskontoret avseende garantireserven. De har mins-
kat med 200 000 tusen kronor vilket beror på förändringar 
av placeringar samt placeringar som förfallit. Motsvarande 
ökning finns i posten Övriga tillgodohavanden  
i Riksgäldskontoret.

Not 17:3.  Andra långfristiga fordringar

181231 171231

Skadefordringar garantier 153 770 154 000

Ännu inte fakturerade garantiavgifter1 53 345 53 191

Övriga långfristiga fordringar2 34 800 31 305

Summa Andra långfristiga fordringar 241 915 238 496

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 insat
sen vilken uppgår till 30 miljoner USD. Fordran redovisas till nuvärdet 
och aktuell kurs i USD 2018. Sida har i denna garanti gjort avsteg från 
förordning (2009:320) och inte gjort någon inbetalning för förväntad 
förlust till Sidas garantireserv. Då Sida i huvudsak tar ut garantiavgif
ter löpande efter utnyttjande och inte efter en fastställd premieplan så 
redovisar inte Sida fordringar för garantiavgifter. I de fall det finns en 
fastställd premieplan redovisas denna fordran under denna post. Ännu 
inte fakturerade garantiavgifter som avser nästföljande år uppgår till 
5 940 tusen kronor. 

2  Här redovisas fordringar mot Miga, en organisation inom Världsban
ken, 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 förlustlaget i CAFEF insatsen 
och kan inte bli högre än det inbetalda kapitalet, det första förlustlag
ret uppgår till 60 miljoner USD och delas med andra aktörer. Fordran 
redovisas till nuvärdet och aktuell kurs i USD 2018.

Jämförelsetalen har räknats om på grund av felklassificering 
av fordringar föregående år, ökning med 2 546 tusen kronor. 
Motsvarande minskning finns i posten Övriga kortfristiga 
fordringar.

EKN värderar Sidas villkorslån och biståndskrediter enligt 
riktlinjer för värdering av Sidas finansieringsinstrument 
(beslut 2008-000041). Posten utlåning totalt har minskat 
med 146 747 tusen kronor. Ingen nyutlåning har skett. 
Minskningen kan i huvudsak härledas till en lägre värdering 
av två av Sidas villkorslån, efter nya bedömningar 2018. Sida 
bedömer det som högst osannolikt att det återbetalas något 
på lånen. Sida erhåller återbetalning på villkors lånet 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 låneavta-
let. För villkorslånen finns således inga beslutade amorte-
ringsplaner. 

Diskonteringen sker i enlighet med 5 kap. 14 § förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Diskonteringen minskar som en följd av att förväntade 
framtida kassaflöden minskar beroende på den lägre värde-
ringen. Biståndskrediternas amorteringsplaner sträcker sig 
till år 2020. Utbetalning av lån har gjorts med Sidas anslag 
och reserveringen för befarade förluster är således hänför-
bara till statliga subventioner.

Not 19. Summa kortfristiga fordringar

 181231 171231

Kundfordringar 171 242

Fordringar hos andra myndigheter 44 780 24 446

Övriga kortfristiga fordringar 31 100 3 768

Summa kortfristiga fordringar 76 051 28 456

Not 19. Summa kortfristiga fordringar   
Summa kortfristiga fordringar har totalt ökat med 47 595 
tusen kronor. Jämförelsetalen Övriga kortfristiga fordringar 
är omräknade med -2 546 tusen kronor avseende kortfristig 
del av fordran för garantiavgift om - 5 996 tusen kronor och 
fakturerad garantiavgift om 3 450 tusen kronor som fel-
aktigt redovisats på denna post föregående år. Fordringar 
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Not 21. Avräkning med statsverket 

Uppbörd 181231 171231

Ingående balans 3 177 9 612

Redovisat mot inkomsttitel 364 720 13 605

Uppbördsmedel som betalats till icke 
räntebärande flöde

363 972 20 040

Skulder avseende Uppbörd 3 926 3 177

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 26 462 59 807

Redovisat mot anslag 39 841 344 34 174 619

Medel hänförbara till transfereringar 
m.m. som betalats från icke ränte
bärande flöde

39 833 409 34 207 964

Fordringar avseende anslag i icke 
 räntebärande flöde

34 397 26 462

Anslag i räntebärande flöde 181231 171231

Ingående balans 17 557 29 343

Redovisat mot anslag 1 219 692 1 115 248

Anslagsmedel som tillförts räntekonto 1 199 090 1 103 463

Skuld avseende anslag i räntebärande 
flöde

3 045 17 558

Fordran avseende semesterlöneskuld 
som inte redovisats mot anslag

181231 171231

Ingående balans 6 356 7 450

Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln

828 1 094

Fordran avseende semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag

5 527 6 356

Övriga skulder i statens centralkonto 181231 171231

Ingående balans 8 754 2 539

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 915 746 932 027

Utbetalningar i icke räntebärande flöde 40 361 202 35 113 736

Betalningar hänförbara till anslag och 
inkomsttitlar

39 469 437 34 187 924

Saldo 32 735 8 754

Övrig fordran i statens centralkonto 32 735 8 754

hos andra myndigheter har ökat med 20 334 tusen kronor. 
Ökningen beror i första hand på fordringar hos EKN gäl-
lande Sidas U-krediter. Större delen av ökningen av Övriga 
kortfristiga fordringar (27 332 tusen kronor) beror på att en 
ny rutin infördes under 2018 som innebär att väntade åter-
betalningar avseende överblivna medel bokförs som fordran. 
Tidigare har endast väntade återkrav bokförts som fordran i 
bokslutet

Not 20. periodavgränsningsposter

181231 171231

Förutbetald hyra 12 118 11 850

Övriga förutbetalda kostnader 15 540 13 956

Upplupna ränteintäkter 3 925 3 177

Övriga upplupna intäkter 7 571 7 824

Utgående balans 39 154 36 807

Not 20. Periodavgränsningsposter 
Posten har ökat med 2 347 tusen kronor. Ökningen beror 
främst på ökade kostnader på 3 066 tusen kronor för 
 periodisering av skolkostnader för stationerade på utlands-
myndigheter.

Not 21. Avräkning med statsverket 

Skulder hänförliga till garantiverk
samheten

181231 171231

Ingående balans 93 035 97 336

Övriga skulder fristående garantier 2 511 4 301

Skulder hänförliga till garantiverk
samheten 

95 546 93 035

Avräkning med statsverket, utgående 
balans

23 768 72 198

Avräkning med statsverket har ökat med 48 430 tkr. 
Ökningen beror främst på att externa medel, inbetalda 
EU-medel som ej vidareförmedlats, har ökat med 23 981 tkr 
och att anslagssparandet minskat med 20 602 tkr. Posten 
Skulder hänförliga till garantiverksamheten består av sub-
ventioner som periodiseras över garantins löptid.

Not 22. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
Sida har ett kreditutrymme om 27 000 tusen kronor på 
Räntekontot hos Riksgäldskontoret. Räntekontokrediten har 
ej utnyttjats. 

Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har ökat 
med 36 731 tkr jämfört med föregående år. 

Per den 31 december 2018 finns en skuld avseende 
betalningar som ska regleras från det icke räntebärande 
kontot till det räntebärande flödet om 2 871 tusen kronor.  
Tas hänsyn till denna reglering hade räntekontosaldot per 
den 31 december 2018 uppgått till 199 583 tkr.
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Posten har minskat med 138 944 tusen kronor jämfört med 
föregående år. Tillgodohavanden på bankkonton avseende 
garantireserven för U-krediter har minskat med 149 175 
tusen kronor, vilket beror på förändringar i placeringar, 
motsvarande ökning finns i posten Övriga tillgodohavanden i 
Riksgäldskontoret.  

Medel på valutakonton har ökat med 10 231 tusen kronor 
och beror på att medel som Sida erhållit från EU för vidare-
förmedling som ännu ej har vidareförmedlats har ökat, 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 20171231 1 2 953 023 2 010 368 179 532 55 161 4 728 697

Ändrad redovisningsprincip garantier

Ändrad redovisningsprincip åter
betalningsskyldig bidrag

Ingående balans 20180101 2 953 023 2 010 368 179 532 55 161 4 728 697

Föregående års kapitalförändring 110 589 44 843 10 586 55 161 0

Årets amorteringar lån 8 645 8 645

Leverans inkomsttitel 251 251

Årets kapitaltillskott 80 337 80 337

Årets kapitalförändring 82 160 82 160

Summa årets förändring 38 897 44 592 10 586 26 999 10 718

Utgående balans 20181231 2 914 125 2 054 960 168 946 82 160 4 717 978

1  Jämförelsetal från 2017 har korrigerats mellan Balanserad kapitalförändring avgiftsbelagd garantiverksamhet och Övrig balanserad kapitalförändring på 
grund av felaktig uppdelning i noten 2017.

Not 23.  Övriga tillgodohavanden i  Riksgäldskontoret

181231 171231

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret, 
Ukrediter

440 188 519 902

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret, 
Fristående garantier

307 195 279 410

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret, 
Sidas garantier för Ukrediter

1 187 782 797 558

Summa Övriga tillgodohavanden i Riksgälds
kontoret

1 935 165 1 596 870

Posten har ökat med totalt 338 294 tusen kronor jämfört 
med föregående år.

Ökningen av tillgodohavanden Sidas garantier för 
U-krediter beror på förändringar i placeringar, motsvarande 
minskning finns i posten Långfristiga fordringar hos andra 
myndigheter och posten Kassa och bank. Dessutom har 
räntor om netto 12 893 tusen kronor tillförts till tillgodoha-
vandet.

Tillgodohavanden i Riksgäldskontoret för U-krediter 
minskar i takt med att utbetalningar sker för Sidas 
U-krediter som tidigare avsatts hos Riksgäldskontoret.  

Ökningen av tillgodohavanden i Riksgäldskontoret, 
Fristående garantier ökar beroende på att inbetalningar för 
garantiavgifter överstiger utbetalningar för skador. 

Not 24. kassa och bank

181231 171231

Likvida medel garantireserven 668 149 843

Medel på valutakonton 123 146 112 915

Summa kassa och bank 123 814 262 758
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Utbetalning av villkorslån har avräknats mot anslag och 
redovisats mot Statskapital. Eventuell amortering av vill-
korslån tillförs inkomsttitel på statens budget och reducerar 
Statskapital.

Biståndskrediter redovisas på samma sätt, men med den 
skillnaden att redovisningen av fordran och amorteringar 
mot Statskapital och inkomsttitel sker efter justering med 
hänsyn till lånens avskrivningsgrad.

Kapitaltillskottet utgörs av utbetalade medel som utgör 
ägarandelar i utvecklingsbanker och finansieringen tas upp 
som statskapital. 

Statskapital har minskat med 38 898 tusen kronor. 
Minskningen beror på att föregående års kostnader avse-
ende de tidigare avsatta medlen för U-krediter om 110 589 
tusen kronor som under året avslutats mot statskapitalet 
samt årets amorteringar av biståndskrediter om 8 645 tusen 
kronor. Samtidigt har statskapitalet ökat med årets höjningar 
av kapitaltillskott med totalt 80 337 tusen kronor, varav utbe-
talning till Afrikanska utvecklingsbanken, Afdb (65 323 tusen 
kronor), och återinvestering av tidigare inbetalda medel till 
Interamerikanska investeringsbolaget, IIC (15 013 tusen 
kronor).

Årets förändring, Statskapital redovisas nedan i tabell 25:2.

Not 25:2. Statskapital, årets förändring

Årets förändring 181231 171231

Ingående balans 2 953 023 2 989 740

Årets amorteringar, villkorslån1

Avslutad kapitalförändring villkorslån, 
föregående år

Årets amorteringar biståndskrediter1 8 645 8 645

Avslutad kapitalförändring bistånds
krediter, föregående år

Avslutad kapitalförändring Ukrediter, 
föregående år

110 589 106 095

Årets kapitaltillskott 80 337 78 022

Total utgående balans 2 914 125 2 953 023

1 Se not 18 Utlåning.

Not 25:1. Statskapital

Ukrediter 181231 171231

Övriga tillgodohavanden RGK Ukrediter 440 188 519 903

Årets kapitalförändring 79 715 110 589

Summa Statskapital Ukrediter 519 902 630 492

Villkorslån

Fordran villkorslån Övrigt 273 157 301 106

Fordran villkorslån AB Svensk Exportkredit 3 070 3 070

Årets kapitalförändring

Orealiserade kursdifferenser villkorslån 27 949

Summa Statskapital villkorslån 276 227 276 227

Biståndskrediter

Fordran biståndskrediter 7 496 16 141

Övriga tillgodohavanden RGK 
 biståndskrediter

Årets kapitalförändring

Summa Statskapital biståndskrediter 7 496 16 141

kapitaltillskott 181231 171231

Andra långfristiga värderspappersinnehav 2 110 234 2 029 897

Summa Statskapital kapitaltillskott 2 110 234 2 029 897

konst

Enligt anläggningsregister 266 266

Summa Statskapital konst 266 266

Total utgående balans 2 914 125 2 953 023

Sidas Statskapital utgörs av medel hänförbara till U-krediter, 
villkorslån, biståndskrediter, Kapitaltillskott och konst. Sida 
har inget avkastningskrav 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 utvecklings-
lån och garantier för utvecklingssamarbete. Årets utbetal-
ningar redovisas som kostnader i resultaträkningen och 
medför en kapitalförändring som nästkommande år avslutas 
mot Statskapital.

Not 25:3. Balanserad kapitalförändring

Fristående garantier 181231 171231

Övriga tillgodohavanden hos Riksgäldskon
toret

307 195 279 410

Andra långfristiga fordringar 36 775 31 399

Övriga skulder 95 546 93 035

Övriga avsättningar 130 346 148 042

Årets kapitalförändring 48 345 19 671

Summa fristående garantier 69 732 50 061

garantier för Ukrediter

Långfristiga placeringar 700 000 900 000

Andra långfristiga fordringar 170 340 173 245

Övriga fordringar 18 612 6 230

Övriga upplupna intäkter 6 208 6 824

Kassa, plusgiro och bank 668 149 843

Övriga tillgodohavanden hos Riksgäldskon
toret

1 187 782 797 558

Övriga avsättningar 44 000 53 000

Övriga skulder 6 53

Övriga upplupna kostnader 63 0

Årets kapitalförändring 59 146 27 502

Summa garantier för Ukrediter 1 980 396 1 953 144

Administration garantiverksamhet

Andel räntekonto 4 245 4 832

Årets kapitalförändring 587 2 330

Summa administration garantiverksamhet 4 832 7 162

Övrig kapitalförändring

Kursdifferenser villkorslån 0 27 949

Värdereglering villkorslån 276 227 160 975

Värdereglering biståndskrediter 559 5 658

Övrigt 1 510 30 262

Årets kapitalförändring 109 350 10 586

Summa övrigt 168 946 179 532

Total utgående balans 1 886 014 1 830 836
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Not 27. Avsättningar för garantier

181231 171231

Risker som kan finansieras av garantiavgifter 75 005 78 399

Kvardröjande risker 109 484 127 710

Oreglerade skador 162 3 177

Total avsättning 184 651 209 286

Avsättningar för garantier har minskat med 24 635 tusen 
kronor. Minskningen kan främst härledas till minskad beräk-
nad risk för Sidas fristående garantier om 17 695 tusen kronor 
och Sidas garantier för U-krediter om 9 000 tusen kronor.  

Sida ansvarar också för redovisning av statens garan-
tiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens 
långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet 
enligt regleringsbrev för 2018. För detta garantiåtagande har 
beräknats en risk om 10 304 tusen kronor som redovisas 
som kvardröjande risk (föregående år 8 244 tusen kronor). 
Ett eventuellt infriande av den svenska garantin kommer att 
belasta anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Någon inbetalning 
till garantireserven har inte gjorts.  

Not 28. Övriga avsättningar

181231 171231

Ingående avsättning, personal 1 983 2 449

Årets upplösning/avsättning 194 467

Utgående avsättning 2 177 1 983

Ingående avsättning, lokaler 0

Årets upplösning/avsättning 16 500

Utgående avsättning 16 500

Total övrig avsättning 18 677 1 983

Posten har ökat med 16 694 tusen kronor. Ökningen avser 
avsättning för outnyttjade lokaler samt återställningskostnader 
i samband med myndighetens flytt till nya lokaler i Botkyrka. 
Ingen del av det avsatta beloppet förväntas regleras under 
nästkommande år. Omlokaliseringen beräknas ske 2022.

Posten Balanserad kapitalförändring består av ackumulerat 
resultat avseende fristående garantier och garantier för 
U-krediter. Dessutom innefattar posten ackumulerad kapi-
talförändring avseende kursdifferenser och värdereglering 
hänförbara till villkorslån och biståndskrediter, samt acku-
mulerad kapitalförändring hänförbar till värdering av insat-
ser inom Sidas ordinarie verksamhet.

Årets förändring, Balanserad kapitalförändring redovisas 
nedan i tabell 25:4.

Not 25:4.  Balanserad kapitalförändring, årets förändring

181231 171231

Ingående balans 1 830 836 1 797 834

Avslutad kapitalförändring tidigare år 55 161 64 849

Tillkommer invärdering Cotonou garanti 8 244

Tillkommer; avsatt mot statskapital för 
Ukrediter

110 589 106 095

Leverans inkomsttitel 251

Utgående balans 1 886 014 1 830 836

Not 26.  Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser

181231 171231

Ingående avsättning 2 262 1 174

Årets pensionskostnad 554 1 713

Årets pensionsutbetalningar 927 625

Utgående avsättning 1 889 2 262

2018 har sju nya beslut om delpension fattats.

Not 29. lån i Riksgäldskontoret

181231 171231

Ingående balans 43 990 49 076

Årets upptagna lån 25 276 10 676

Årets amorteringar 14 611 15 762

Utgående balans 54 655 43 990

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram för 
2018 på 60 000 tusen kronor. Lånet i Riksgäldskontoret 
avser materiella och immateriella anläggningstillgångar. 
Skillnaden mellan lån och anläggningstillgångar (846 tusen 
kronor) beror på att lån inte tas upp för konst (266 tusen 
kronor), samt på att lån inte har tagits upp för inköp och 
utrangeringar gjorda i december, se även not 15 och 16. 

Not 30. kortfristiga skulder till andra myndigheter

181231 171231

Leverantörsskulder 168 915 112 210

Arbetsgivaravgifter 11 506 11 160

Mervärdesskatt 8 683 5 332

Utgående balans 189 104 128 702

Posten Kortfristiga skulder till andra myndigheter har ökat 
med 60 402 tusen kronor. Ökningen beror främst på ökning 
av Leverantörsskulder där fakturor från Regeringskansliet 
ökat med 30 606 tusen kronor och övrig ökning fördelar sig 
på flera myndigheter. 
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ingående sparande för 2018. Sida fick disponera hela överfö-
ringsbeloppet.

Sida hade vid utgången av 2017 ett anslagssparande på 
anslaget 5:1.11 Samarbete inom Östersjöregionen motsva-
rande 466 tkr, vilket drogs in under 2018.

Not 35. Årets tilldelning och omdisponerade 
anslagsbelopp
Enligt regleringsbrev för 2018 (UD2017/03562/IU, 
UD2017/19761/PLAN (delvis), UD2017/20132/IU (delvis))  
har Sida blivit tilldelade medel om 39 963 213 tusen kronor 
för 1:1 Biståndsverksamhet, 1 171 090 tusen kronor 
för anslag 1:2 Sida (förvaltning). Inom utgiftsområde 5 
Internationell samverkan har Sida tilldelats 68 000 tusen 
kronor för anslag 1:11.

Följande ändringar av regleringsbrevet är genomförda för 
anslag 1:1 Biståndsverksamhet till följd av regeringens beslut:

I ändring av regleringsbrev (UD2018/05047/IU 
UD2018/02974/IU) beslutade regeringen att omfördela till-
delningen inom anslaget.

I ändring av regleringsbrev (UD2018/01377/IU 
UD2018/08739/IU UD2018/10480/IU (delvis)) beslutade reger-
ingen att omfördela tilldelningen inom anslaget samt om en 
minskning av anslaget med 45 000 tusen kronor till 39 918 213 
tusen kronor. I samma ändring beslutade regeringen om en 
ökning av anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utveck-
lingssamarbete (Sida) med 28 000 tusen kronor.

I ändring av regleringsbrev (UD2018/19346/IU) beslutade 
regeringen att omfördela tilldelningen inom anslaget samt 
om en minskning av anslaget med 6 500 tusen kronor till 
39 911 713 tusen kronor.

I ändring av regleringsbrev (UD2018/20720/PLAN 
UD2018/20984/IU) beslutade regeringen om en minskning av 
anslaget med 222 000 tusen kronor.

Not 31. Övriga kortfristiga skulder

181231 171231

Personalens källskatt 11 750 11 389

Medel som ska vidareförmedlas 153 250 117 593

Övriga skulder 2 636 2 835

Utgående balans 167 636 131 816

Posten Övriga kortfristiga skulder har ökat med 35 819 tusen 
kronor. Ökningen kan härledas till medel som ska vidareför-
medlas och som finansieras av EU. 

Not 32. periodavgränsningsposter

181231 171231

Upplupen lön 815 554

Upplupen semesterlön 43 935 41 803

Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 2 034 804

Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 5 135 2 498

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 8 318 12 285

Förutbetalda intäkter 2 400 0

Utgående balans 62 637 57 944

Förutbetalda intäkter avser subventionerade garantiavgifter, 
se Ändrade redovisningsprinciper.

Not 33. Anslagsutnyttjande
Se kapitel 7.3 Kommentarer till Anslagsredovisningen.

Not 34. Ingående överföringsbelopp
Sida hade vid utgången av 2017 utnyttjat anslagskredit på 
anslaget 7:1.1 Biståndsverksamhet motsvarande 21 719 tkr 
vilket är ett negativt överföringsbelopp för 2018. En del av 
den utnyttjade anslagskrediten härrör från anslagsposterna 
14, 15 och 16 som upphörde 2018. Överföringsbeloppen 
avseende dessa anslagsposter omdisponerades i sin helhet 
till anslagspost 34.

Sida hade vid utgången av 2017 ett anslagssparande på 
anslaget 7 1:2.1 Sida (förvaltning) om 17 557 tkr vilket är 

Not 36.  Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget

181231 171231

Inlevererat överskott från myndigheter (2127) 251 0

Övriga ränteinkomster (2394) 8 599 82

Övriga inkomster av statens verksamhet (2811) 347 226 5 042

Återbetalning av övriga lån (4526) 8 645 8 645

Summa inkomsttitel 364 720 13 605

Redovisning mot inkomsttitlar ökar totalt med 351 115 
tusen kronor. Enskilda stora återbetalningar som ej återförs 
anslag kan ge stora förändringar mellan åren på inkomsttitel 
2811. Ökningen 2018 beror till stor del på att det förekom två 
större återbetalningar2 i samband med avslut av en insats i 
Guatemala om 286 559 tusen kronor, samt en återbetalning 
från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling 
(EBRD) om 40 711 tusen kronor.

Ökningen på inkomsttitel 2394 beror främst på periodi-
seringseffekter då förväntade ränteintäkter enligt beräk-
ningsschablonen ej inträffade föregående år. Därav utfall om 
negativ ränteintäkt i jämförelsetalet. 

I Uppbördsavsnittet i resultaträkningen redovisas 
355 825 tusen kronor som medel som tillförts statens 
budget. Beloppet överensstämmer inte med utfallet i 
Inkomsttitelredovisningen (364 720 tkr). Det förklaras av 
att återbetalning av villkorslån och biståndskrediter (8 645 
tkr) samt inlevererat överskott från myndigheter (251 tkr) 
redovisas mot Statskapital, respektive Balanserad kapital-
förändring. Beräknat belopp för avgifter som inte disponeras 
saknas i Sidas regleringsbrev. 

 2 Återbetalningar tillgodoräknas normalt den anslagspost som den ursprung
liga utbetalningen har belastat. Om Sida inte längre har tillgång till denna 
anslagspost ska återbetalningen redovisas mot inkomsttitel. Detsamma 
gäller vid återbetalning av mycket stora belopp.
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Not 39. Verksamhetens kostnader

181231 171231

Verksamhetens kostnader enligt resulta
träkningen

1 340 983 1 227 632

Verksamhetens kostnader enligt finansie
ringsanalysen

1 309 325 1 211 237

Skillnad 31 658 16 395

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

181231 171231

Realisationsförlust vid försäljning av 
 anläggningstillgångar

0 10

Avsättningar för framtida pensionsåtaganden 373 1 088

Avsättningar för kompetensåtgärder 194 467

Avsättningar för lokaler 16 500

Avskrivningar av anläggningstillgångar 15 336 15 764

Summa 31 658 16 395

Not 40. Investeringar
Årets nyanskaffningar 2018 inkluderar korrigering av tidigare 
års anskaffningar.

Not 41. Låneverksamhet – nyutlåning
Posten innefattar inte årets förändring avseende värdering 
till balansdagens kurs och befarade förluster. Jämförelsetal 
har justerats.

Not 37. Beställningsbemyndiganden
Begreppet beställningsbemyndiganden avser den befogen-
het som Sida tilldelas i regleringsbrevet att ingå ekonomiska 
åtaganden som medför utgifter under följande budgetår och 
som ska täckas med anslag. Avseende de anslagsposter 
som Regeringskansliet (UD) beslutar om äger Sida inte 
rätten att ingå åtaganden men ansvarar för att redovisa och 
införa dem i Sidas årsredovisning. Utestående åtaganden 
utgörs av undertecknade avtal/kontrakt eller fattade 
beslut om bidrag som ska utbetalas kommande år. Sidas 
insatsavtal är i många fall utformade så att Sidas åtagande 
att lämna ekonomiskt stöd anges med högsta möjliga belopp 
i avtalet. Syftet med att ange belopp på detta sätt i avtalen 
är att Sidas ekonomiska åtagande inte ska gå längre än 
tilldelade anslag. 

Not 38. Tilldelad bemyndiganderam
Väsentliga avvikelser mellan åtagande och tilldelat bemyn-
digande kommenteras för Sidas verksamhet i kapitel 7.3 
Kommenterar till Anslagsredovisningen.

Enligt regleringsbrev för 2018 (UD2017/03562/IU 
UD2017/19761/PLAN (delvis) UD2017/20132/IU (delvis)) 
har Sida tilldelats en bemyndiganderam för anslag 7 
1:1 Biståndsverksamhet och 5 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen på totalt 81 671 000 tusen kronor.

I ändringsbeslut UD2018/01377/IU UD2018/08739/IU 
UD2018/10480/IU (delvis) 2018-06-28 ökades bemyndigande-
ramen med 7 778 000 tusen kronor och omfördelades även 
mellan anslagsposterna.

Not 42 lämnade bidrag

181231 171231

Lämnade bidrag enligt resultaträkningen 39 844 159 34 105 337

Lämnade bidrag enligt finansieringsanalysen 39 734 006 34 147 549

Skillnad 110 153 42 212

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som 
inte ska påverka finansieringsanalysen:

181231 171231

Förändring befarade förluster, bistånds krediter 5 099 2 919

Förändring befarade förluster, villkorslån 115 252 39 293

Summa 110 153 42 212

Jämförelsetal har justerats med anledning av omklassificering  
av kursdifferenser samt exkludering av befarade förluster lån.

Not 43 Finansiella intäkter, transfereringar

181231 171231

Finansiella intäkter transfereringar, enligt 
resultaträkningen

71 080 107 488

Finansiella intäkter transfereringar, enligt 
finansieringsanalysen

99 029 137 759

Skillnad 27 949 30 272

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som  
inte ska påverka finansieringsanalysen:

181231 171231

Förändring orealiserade kursvinster, lån 27 949 30 272

Summa 27 949 30 272

Jämförelsetal har justerats med anledning av omklassificering  
av kursdifferenser samt exkludering av kursdifferenser lån.

Not 44. Förändring kortfristiga fordringar
Jämförelsetal har justerats med mellan kortfristiga och långfristiga 
fordringar samt mellan driftavsnittet och transfereringsavsnittet. 
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7.7 SIDAS L ÅN- OCH GARANTIVERKSAMHET

Tabell 7.7.1: Anslagsfinansierad utlåning, tkr

1. Finansiell redovisning

lånefordringar 
IB

nyutlåning och 
värdeföränd
ringar

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  
återbetalngsskyldighet

Villkorslån 304 176 27 949 276 227 160 975 115 252 276 227

Biståndskrediter 16 141 8 645 7 496 5 658 5 099 559 6 937

Summa 320 317 27 949 8 645 0 283 723 166 633 110 153 276 786 6 937

2. Redovisning mot inkomsttitlar

Anslag Utfall

Inkomsttitel 4526 Avser amortering biståndskrediter 8 645

Summa 8 645
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Tabell 7.7.2: Sammanställning av garantiverksamhet, tkr

1. garantiram

Utgiftsområde
Beslutad 
 garantiram

garanti
åtagande  
mot ramen

Varav under 
året utfärdade 
 garantier

Bundna 
garanti ut
fästelser

Garantiram 7  12 000 000    6 003 000 546 075  805 600    

2. Finansiella redovisningen

Tillgångar i garantiverksamhet
Ingående  
värde Tillkommande

Avgående / 
Infriande

Värde
förändring

Utgående 
värde

Medel på kontot i Riksgäldskontoret 1 076 968 426 416 8 407 1 494 977

Värdepapper och övriga likvida tillgångar 1 049 843 37 002 386 177 700 668

Ännu inte fakturerade garantiavgifter 53 190 1 111 7 262 6 305 53 345

Regressfordringar 154 000 3 882 356 3 756 153 770

Övriga garantitillgångar 10 507 22 453 7 939 201 24 820

Summa garantitillgångar 2 344 509 2 427 580

Övriga skulder 53 63 48 68

Skuld till staten (periodiserade subventioner av 
 garantiavgifter)

93 035 15 217 12 705 95 546

Avsättningar för garantier 201 042 4 355 3 626 17 120 184 651

Saldo (tillgångar, skulder och avsättningar för 
 garantier)

2 050 485 2 147 315

Finansiella flöden i garantiverksamheten Utfall

Inbetalade garantiavgifter under året 39 123

varav finansierade från anslag 19 992

Skadeutbetalningar 3 626

Inbetalda återvinningar 30 036

3. Redovisning mot anslag och inkomsttitlar

Anslag Utfall

Anslag 7 1:1 ap 9 Afrika 13 928

Anslag 7 1:1 ap 23 Reformsamarbete med Öst europa, 
Västra Balkan och Turkiet (a)

4 341

Anslag 7 1:1 ap 7 Latinamerika 1 723

Summa 19 992

4. Övriga garantier

Sida ansvarar även för redovisning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonouavtalet enligt regleringsbrevet. Åtagandet om 1 155 205 tusen kronor för 
svenska staten, som baseras på det belopp som vid senaste rapporten från EIB var signerade med avdrag för de lån som kancellerats, redovisas inte mot Sidas garantiram. Ett eventuellt infriande av den svenska garantin kommer att belasta 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Någon inbetalning till garantireserven har inte gjorts. För detta garantiåtagande har beräknats en risk om 10 304 tusen kronor som redovisas som avsättning för garantier, kvardröjande risk. 
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Ramutnyttjande

Tabell 7.7.3: Ramutnyttjande per kategori

Mijoner kronor 181231 171231

Av regeringen lämnat bemyndigande till Sida 12 000 12 000

garantier för Ukrediter 803 893

– bundna garantiutfästelser 0 0

– utfärdade garantier 803 893

Fristående garantier 5 201 4 768

– bundna garantiutfästelser 806 757

– utfärdade garantier 4 395 4 011

Totalt 6 003 5 661

Garantiåtagandet för 2018 fördelar sig på fristående garan-
tier 5 201 miljoner kronor och U-krediter 803 miljoner 
kronor. I garantiåtagandet som redovisas mot Sidas garanti-
ram ingår bundna utfästelser respektive utfärdade garantier. 
Bundna utfästelser avser i denna tabell garantier som Sida 
har beslutat ska genomföras men som ännu inte är effektiva 
åtaganden. För utfärdade garantier har bindande garantiav-
tal undertecknats och garantin har blivit effektiv. En garanti 
blir effektiv när alla villkor i avtalet är uppfyllda. 

Av den totala portföljen definieras tre fristående garantier 
som bundna garantiutfästelser då de ännu inte helt effek-
tuerats (totalt 806 miljoner kronor), NEFCO Utbildning som 
ska bidra till energieffektivisering inom utbildningsinstitu-
tioner i Ukraina, en garanti till IFC för att främja infrastruk-
turinvesteringar och Media Development Investment Fund 
(MDIF) som ger stöd till mindre oberoende medieföretag och 
nyhetsförmedlare i demokratiskt utsatta länder. Garantierna 
till NEFCO och IFC har beslutats under 2017 och MDIF, som 
består av två fonder, har effektuerats till hälften. Övriga 
fristående garantier definieras som utfärdade garantier. 

Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 12 000 mil-
joner kronor. Sidas totala garantiåtagande uppgår till 6 003 
miljoner kronor per den 31 december 2018, vilket framgår av 
tabeller 7.7.2 och 7.7.3. 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 garanti volym för 
fristående garantier (ej garantier för U-krediter) till 7 102 
miljoner kronor, se avsnitt 4.11. De avgifter som Sida tar ut 
för att täcka förväntade förluster i garantiverksamheten 
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 2 428 miljoner kronor per den 31 
december 2018. Bokföringsmässig avsättning för garanti-
åtagandena uppgår till 185 miljoner kronor. Fordringar och 
skulder i utländsk valuta inom garantireserven för Sidas 
garantier för U-krediter och fristående garantier samt ute-
stående garantiåtaganden är värderade till balansdagens 
kurs i enlighet med Riksbankens bokslutskurser.

Under 2018 har sex nya fristående garantier beslutats som 
redovisas som utfärdade garantier. Av dessa är fyra låne-
portföljgarantier till lokala banker och finansiella institutio-
ner i Somalia, Rwanda, Colombia och Georgien. Insatserna 
i Somalia och Georgien stödjer utlåning till mikro-, små och 
medelstora företag för privatsektorutveckling och ökad sys-
selsättning medan den i Colombia avser främja landsbygds-
utveckling som en del i fredsprocessen. Garantin i Rwanda 
har som syfte att öka tillgången till förnyelsebara energilös-
ningar. Två garantier har ställts ut till investeringsplattfor-
marna TRINE respektive Lendahand som syftar till att att-
rahera privat kapital för investeringar i förnyelsebar energi i 
Afrika. Två insatser har avslutats under året. Från 2018 har 
garantiåtagandet justerats ned i de fall där amorteringar av 
underliggande lån har lett till ett minskat garantiåtagande. 
Jämförelsetal för 2017 har inte justerats då det inte bedömts 
möjligt att återskapa. Samtidigt har högre växelkurser för 
USD och EUR bidragit till en ökning av ramutnyttjandet.   

Sedan införandet av förordning (2009:320) om finansie-
ring av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamar-
bete 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. Se kommentarer 
i not 14 Årets kapitalförändring samt avsnittet principer 
nedan.
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subventionera avgifter avseende garantigivning till den del 
avgiften avser Sidas administrativa kostnader. För subventio-
ner som betalas från och med 2019 kommer inget periodise-
ringsbehov att föreligga då de kommer betalas årligen.

Principer
Sida redovisar garantiverksamhet i enlighet med förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
(FÅB) och förordning (2009:320) om finansiering av utveck-
lingslån och garantier för utvecklingssamarbete. Eftersom 
det finns väsentliga subventionsinslag i Sidas lån- och 
garantiverksamhet redovisas de i transfereringsavsnittet.  

Enligt Sidas regleringsbrev för 2018 ges Sida i uppdrag 
att förvalta garantireserven för fristående garantier. Detta 
gäller trots vad som föreskrivs i 18 och 19 §§ i förordningen 
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier 
för utvecklingssamarbete. Härutöver ska Sida beträffande 
fristående garantier ge uppdrag åt Riksgäldskontoret att 
för Sidas räkning inför varje bokslut göra bedömningar av 
utestående fordringar, åtaganden och risk för skadefall. 
Exportkreditnämnden gör motsvarande bedömningar för 
Sidas garantier för U-krediter.  

Ett garantiavtal innebär att staten tar över en finansiell 
risk. En garantiavgift ska tas ut som ska motsvarar sta-
tens förväntade förlust, om inte regeringen har beslutat 
något annat. Förväntad förlust är den förlust som beräk-
nas 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, i bank eller räntebärande placeringar 
hos Riksgäldskontoret. Vid beräkning av den förväntade 
förlusten ska förväntade återvinningar och eventuella säker-
heter beaktas.

Sida har 2013 gjort avsteg från förordning (2009:320) 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, 

Administration av garantiverksamheten

Tabell 7.7.4:  Avgiftsbelagd verksamhet,  
administration av garantier

Ackumulerat  
t.o.m. 2017

Beräknad 
budget 2018 Reultat 2018

Ackumu lerat  
t.o.m. 2018

Intäkter 12 000 10 763

Kostnader 12 000 11 350

Resultat 4 832 0 587 4 245

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. I regle-
ringsbrevet 2018 har en budget tillagts. 

Avgiftsintäkten 2018 uppgår till 10 763 tusen kronor och 
kostnader för verksamheten till 11 350 tusen kronor. Enligt 
avgiftsförordningen (1992:191) ska avgiftsintäkterna över tid 
täcka verksamhetens kostnader. Resultatet för den avgifts-
belagda verksamheten uppgår till – 587 tusen kronor 2018. 
Underskottet balanseras mot det balanserade överskottet. 
Balanserat överskott per 2018-12-31 är 4 245 tusen kronor. 
Enligt generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet 
i Sidas regleringsbrev får Sida, i de fall garantitagaren 
bedöms sakna förutsättningar att betala avgifter för garantin 
kan medel från anslaget användas för att subventionera pre-
mier och avgifter för garantier i enlighet med förordningen 
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier 
för utvecklingssamarbete, i syfte att uppnå full kostnads-
täckning. Detta generella villkor har funnits i Sidas regle-
ringsbrev för åren 2017 och 2018. Subventioner om 2 400 
tusen kronor som utbetalats 2017 och 2018 från anslag 1:1 
biståndsanslag har periodiserats som förutbetalda intäkter 
per 2018-12-31. 

I 2019 års regleringsbrev har villkoret för anslag 1:1 
biståndsanslag ersatts med villkor för anslag 1:2 för-
valtningsanslag att anslaget även får användas för att 

varav motsvarande 35 miljoner kronor vid utbetalnings-
tillfället 2013 som 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. 

Sida exponeras för risk när ett garantiavtal blivit effek-
tivt. Då redovisas avsättning för garantier i den finansiella 
redovisningen. Även för den outnyttjade delen av ett effektivt 
garantiavtal redovisas en avsättning för garantier i de finan-
siella dokumenten. Garantiavgifter inbetalas oftast till Sida 
i takt med att garantin utnyttjas under garantins löptid. Det 
innebär att fordringar för garantiavgifter inte kan bokas upp 
på grund av osäkerhet i hur stora framtida garantiavgifter 
blir. Någon avsättning för garantier som motsvaras av de 
framtida garantiavgifter som tas ut i takt med utnyttjandet 
av en garanti redovisas således inte i den finansiella redo-
visningen. Om Sidas avtal begränsar möjligheterna att ta ut 
avgifter för förväntade garantiförluster redovisas en avsätt-
ning för de kostnader som inte kommer kunna finansieras 
med avgifter (kvardröjande risk). 

Garantiavtal som inte blivit effektiva påverkar inte den 
finansiella redovisningen. 

Garantiavgifter
Sida får subventionera del av garantiavgiften med finan-
siering från Sidas biståndsanslag, vilket redovisas som ett 
lämnat bidrag till mottagaren och en intäkt från garantitaga-
ren. Subventionen sker oftast vid avtalets ingång och baseras 
på förväntad förlust på förväntat utnyttjande. Subventionen 
tas initialt upp som en skuld till staten och intäktsförs linjärt 
under garantins löptid. Under 2018 har Sida subventionerat 
garantiavgifter med 20 miljoner kronor.

Garantiavgifter från garantitagaren kan tas ut både 
inledningsvis och löpande över tid. Sida redovisar normalt 
inte någon långfristig fordran avseende fristående garantier 
(utom i de undantagsfall som det finns en fastställd premie-
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Valutakurspåverkan
Förändringar i valutakurser ska normalt redovisas som 
finansiella poster. Av förenklingsskäl ingår valutakurs-
förändringar som påverkar avsättningar för fristående 
garantier under posten Övrigt erhållna medel för finansie-
ring av bidrag. Valutakursförändringar som påverkar avsätt-
ningar 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 gäldenä-
ren beviljas skuldlättnad. Värdet på fordringarna speglar de 
förväntade återvinningsmöjligheterna. Skadefordringarna 
redovisas som övriga långfristiga fordringar i Sidas balans-
räkning.

plan). Garantiavgifter enligt garantiavtal inbetalas normalt 
till Sida i takt med att garantin utnyttjas under garantins 
löptid och redovisas kassamässigt när inbetalning sker. I de 
fall garantiavgiften baseras på utnyttjande kan inte beloppet 
fastställas på förhand.

För garantier för U-krediter bokades fordringar för 
garantiavgifter upp när garantin utfärdades. 

Avsättningar
Eftersom Sidas avtal begränsar möjligheterna att ta ut avgif-
ter för ökad risk som inte är hänförlig till utnyttjandet redovi-
sas en avsättning för de kostnader som inte förväntas kunna 
finansieras med avgifter (dvs en avsättning för kvardröjande 
risk). I de fall som garantiavgiften tas ut via en fastställd plan 
redovisas även en avsättning för risk som kan finansieras 
med garantiavgifter. 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.



Xxx

XXXXXX Qui omni qui cori aut anti ut et hit et, sim invenda di-
onece sequia que moditate nimi, sequam fugit omnitis atectur 
atus esenimporum es magnat lant facerum quia cus explisit, au-
danditi blaut alicid etur, tecum harum exerum nobisque magnis-
ciis nonsequ aturibus volupta tioriatur acea volenis rem.

Styrelsens fastställande

Många zambier på landsbygden har fått tillgång till 
 elektricitet genom Power Africa.
 Foto: Jason J Mulikita
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8. STYRELSENS FASTSTÄLLANDE

8.1 Intern styrning och kontroll

Bakgrund
Arbetet med intern styrning och kontroll är högt prioriterat på 
Sida. Myndigheten arbetar sedan flera år tillbaka systematiskt 
med att stärka den intern styrningen och kontrollen (ISK). Arbetet 
syftar ytterst till att nå ökad kvalitet i verksamheten och är ett vik-
tigt stöd i strävan att nå det övergripande målet med verksamhet 
och verka för Sidas målgrupp - människor som lever i fattigdom 
och förtryck. En god intern styrning och kontroll är också en viktig 
del i att säkerställa ett fortsatt förtroende för myndighetens verk-
samhet. 

Med intern styrning och kontroll avses den process som med 
rimlig säkerhet fullgör de så kallade verksamhetskraven enligt 
myndighetsförordningen. Sidas ledning ansvarar inför regeringen 
för verksamheten. Som statlig myndighet ska Sida följa förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK). Sida behöver 
också fullgöra uppgifter i enlighet med Myndighetsförordningen 
(2007:515) där krav bl.a. ställs på att verksamheten bedrivs på ett 
effektivt sätt, att Sida hushållar väl med statens medel, redovisar 
verksamheten på ett rättvisande sätt och agerar enligt gällande 
lagar och regelverk. 

Genomförande
Kontrollmiljö
Styrelsens, verksledningens och chefers värderingar, etik och ledar-
stil samt myndighetens kultur är centrala för en ändamålsenlig 
kontrollmiljö. Det är även tydliga övergripande mål, organisations-
struktur, befogenheter och beslutsvägar. Sidas 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.  

Sidas arbete styrs av flera olika externa och interna regel-
verk. Regeringen fattar bland annat beslut om Förordningen 
(2010:1080) med instruktion för Sida, Förordning (2009:320) om 
finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssam-
arbete, årligt regleringsbrev samt fleråriga strategier som styr 
hur biståndet ska genomföras. 

Under rapporteringsperioden har Sida tagit fram en ny vision 
och verksamhetsidé för 2019–2023. Sida har även under året tagit 
fram en ny styrmodell. Syftet har varit att få en mer heltäckande 
styrmodell och den nya modellen förväntas leda till en tydligare 
styrning av verksamheten och dess uppföljning samt ökad kvalité 
i rapporteringen till huvudmannen. Styrelsen beslutade i decem-
ber 2018 om en reviderad bild över Sidas vision, verksamhetsidé, 
styrmodell, en treårig verksamhetsplan samt reviderad central 
processkarta som ger en enkel översikt av verksamheten på över-
gripande nivå. 

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar definieras bland annat i 
Sidas arbetsordning. Härutöver finns handläggningsordningar för 
var och en av Sidas avdelningar med en mer utförlig beskrivning 
av organisation, ansvar, beslutsrätt och arbetsformer. Sida ser 
kontinuerligt över och uppdaterar myndighetens arbetsordning 
och handläggningsordningar för att anpassa dem till förändringar 
i verksamheten. Så har även skett 2018. I samband med att styrel-
sen beslutade om en ny arbetsordning fattades även beslut om en 
uppdaterad riktlinje för intern styrning och kontroll som beskriver 
de moment som ingår i Sidas ISK-arbete. Sida såg ett behov av 
att uppdatera riktlinjerna då den tidigare versionen beslutades 
2013 och ISK-arbetet har utvecklats sedan dess. En ny Förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll träder även i kraft 
2019 och den nya riktlinjen är anpassad utifrån förändringarna i 
förordningen. För att reglera samarbetet på utlandsmyndigheter 
mellan UD och Sida finne en Förvaltningsöverenskommelse och 
ett Samspelspapper. 

För väsentliga delar av verksamheten upprättar Sida regler, 
riktlinjer och processbeskrivningar. Sida ser kontinuerligt över 
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styrande dokument, systemstöd och processer för att säkerställa 
att de är ändamålsenliga. 2018 har Sida beslutat om en ny regel 
för att hantera biståndsinsatser där ett nytt inslag är att insats-
hanteringen ska utgå från att risk och väsentlighet ska vägleda 
insatsens fokus och resurssättning baserat på insatsens specifika 
förutsättningar. En ytterligare nyhet i regeln är att hanteringen 
av vissa insatstyper har förenklats för att möjliggöra en snabbare 
handläggning med bibehållen kvalitet. 

Riskanalys
Riskanalys omfattar att identifiera händelser och omständigheter 
som kan medföra att målen för verksamheten inte uppnås eller att 
myndigheten inte kan fullgöra sina uppgifter, att bedöma och värdera 
dessa risker, att besluta om hur riskerna ska hanteras och vid behov 
uppdatera dem. 

Sida genomför riskanalyser på olika nivåer. Att genomföra risk-
analyser är därför inte en egen beslutad process utan ingår som 
en integrerad del i myndighetens viktigaste processer. Sidas 
löpande riskanalyser sker både på strategisk och operationell 
nivå, enligt följande:
• övergripande för hela myndigheten som en del av verksamhets-

planeringen och uppföljningen, 
• i arbetet med att ta fram och utveckla rutiner och process-

beskrivningar, 
• i arbetet med att ta fram underlag till strategier, 
• i insatshanteringen och 
• som en del av arbetet med arbetsmiljöplaner. 

Sida utför den övergripande riskanalysen i förhållande till övergri-
pande mål och vårt uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev.

Då myndigheten tog fram en ny vision och verksamhetsidé 
under året har riskanalysen omarbetats. En riskanalys genom-
fördes i Sidas ledningsgrupp i samband med att verksamhetspla-
nen för 2019–2021 togs fram som därefter föredrogs i styrelsen. 
Riskanalysen omfattade totalt 17 risker, där ledningsgruppen 
prioriterade åtta risker för vilka förebyggande åtgärder identi-
fierats. För dessa risker har Sida även identifierat orsaker och 

konsekvenser för att förstå bakgrunden till riskerna och hur de 
potentiellt påverkar verksamheten. Givet karaktären på Sidas 
uppdrag beaktar vi alltid risker för korruption och fysisk säkerhet 
i vår verksamhet. 

Åtgärder
Risker ska hanteras genom åtgärder/kontroller på myndighets-
övergripande nivå, inom avdelningar och enheter samt i Sidas 
olika processer. Åtgärderna kan vara manuella eller automatiska, 
förebyggande eller i form av efterhandskontroller. Åtgärderna 
syftar till att säkerställa kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet i 
myndighetens processer.

Risker kan accepteras eller hanteras. Sidas verksamhet bedrivs 
ofta i miljöer med risker som ligger utanför Sidas kontroll och 
som därmed endast i begränsad utsträckning kan hanteras på 
annat sätt än att accepteras. Sida kan däremot alltid förhålla sig 
till konsekvensen av en viss risk. Alla åtgärder är heller inte en 
följd av de riskanalyser som genomförs utan det finns generella 
krav på bestämda kontrollåtgärder i ett flertal förordningar och 
föreskrifter exempelvis gällande myndigheters bokföring.

Sida har under rapporteringsperioden arbetat med åtgärder 
på samtliga nivåer. Löpande utvecklar myndigheten proces-
ser och kontrollåtgärder för att göra verksamheten effektivare 
och anpassa till nya behov i takt med att förändringar sker i 
myndighetens verksamhet. Under 2018 har vi bl.a. genomfört 
förändringar i Sidas insatshanteringsprocess.  Uppföljning av 
Sidas samarbetspartnerns arbete sker bland annat genom dialog 
och analys av den rapportering de tillhandahåller, fältbesök och 
revision. Det är mycket viktigt att Sida kan både ställa krav på 
och följa upp intern styrning och kontroll hos samarbetsparner. I 
samarbetsavtalen ställs tydliga krav på att samarbetsparner ska 
arbeta med intern styrning och kontroll, till exempel ställs krav på 
att revisioner ska genomföras regelbundet. I de fall Sidas samar-
betsparner vidareförmedlar medel till andra organisationer ställs 
samma krav på alla organisationer, i syfte att säkerställa integri-
tet och god kontroll i samtliga led.
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Riksrevisionen kommunicerade sina mer väsentliga iakttagel-
ser i en årsrapport till Sidas styrelse. Sida har under året arbetat 
för att åtgärda samtliga förbättringsområden. De områden som 
ansågs behöva förstärkas var: Challenge funds, Ekonomiska 
åtaganden Regeringskansliet (UD), Redovisning av garantier och 
utlåning samt återkrav och återbetalningar.

Under rapporteringsperioden har Internrevisionen genom-
fört sex granskningar i enlighet med den av styrelsen beslutade 
granskningsplanen. Internrevisionen sammanfattande bedömning 
inom samtliga granskningsområden är att det finns förbättrings-
möjligheter. Ingen granskning har emellertid erhållit otillfreds-
ställande resultat. 

Sida har även under 2018 tillsammans med UD genomfört 
inspektioner på utlandsmyndigheter enligt plan och chefscon-
trollerfunktionen har specifikt följt upp hur förändringarna i 
insatshanteringen tagits omhand i verksamheten. Samtliga avdel-
ningschefer har genomfört en självutvärdering av den interna 
styrningen och kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. 
Den största delen av Sidas uppföljning sker i den operativa verk-
samheten, till exempel i form av controllers och kommittéer som 
följer upp kvalitet i beredningar och beslut inom Sidas insatshan-
tering. 

Sidas övergripande riskanalys har följts upp tre gånger under 
2018 där Sidas verksledning bl.a. erhåller information om hur 
åtgärder i Sidas övergripande riskanalys tagits omhand. 

Dokumentation
Väsentliga delar av Sidas interna styrning och kontroll och uppfölj-
ning av densamma ska dokumenteras i nödvändig utsträckning för 
att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är betryg-
gande. 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 verksamhet.  
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.

Information och kommunikation
Information och kommunikation om intern styrning och kontroll sker 
såväl internt som externt. Myndighetens intranät Inside utgör den 
huvudsakliga informationskanalen för den interna kommunikationen. 
På Inside finns även samarbetsytor där avdelningar, nätverk, funktio-
ner och projektgrupper kan kommunicera och dela information med 
hela myndigheten på ett transparent vis. Myndighetens arbete med 
intern styrning och kontroll beskrivs likaså på Inside.

Med extern information och kommunikation avses exempelvis 
kommunikation med samarbetsparner, allmänheten, regeringen, 
utrikesdepartementet, andra myndigheter och intressenter. 

Under rapporteringsperioden har Sida arbetat aktivt med att 
kommunicera myndighetens kultur och ledarskap med utgångs-
punkt i den nya beslutade visionen och verksamhetsidén. Arbetet 
med att ta fram den nya visionen och verksamheten har gjorts i 
samarbete med medarbetare från myndighetens alla delar och 
chefsnätverket har haft flera sittningar om detta vilket bidrar till 
en gemensam förståelse för Sidas prioriteringar.

Uppföljning
Sidas följer regelbundet upp den interna styrningen och kontrollen 
genom olika former av uppföljningar. 

Den mest centrala uppföljningen görs i chefscontrollerns årliga 
rapport. Den beskriver chefscontrollerns analys och bedömning 
av den interna styrningen och kontrollen på Sida. Rapporten ställs 
till generaldirektören och utgör ett underlag till generaldirektö-
rens 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 rekommenda-
tioner från Riksrevisionen och Internrevisionen.

Styrelsen, verksledningen och chefer har i sina respektive 
roller ett ansvar för att genom en systematisk och regelbunden 
uppföljning bedöma den interna styrningen och kontrollen inom 
Sidas verksamhet och processer. 
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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 2018. 

För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovisning 2018 har 
Sida genomfört följande:
• De finansiella dokumenten i årsredovisningen, samt redo-

visning av verksamhetens resultat, har upprättats enligt 
Myndighetsförordning (2007:515), Förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag, Förordning (2010:1080) med 
instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamar-
bete, Förordning (2011:211) om utlåning och garantier, regle-
ringsbrev 2018 avseende Sida, samt övriga regeringsbeslut,

• För Sidas hantering av medel från Regeringskansliet (UD) har 
Sida vid upprättandet av bemyndiganderedovisningen kon-
trollerat och bedömt att erforderliga underlag och handlingar 
finns som styrker utgående åtaganden 2018. Regeringskansliet 
(UD) har intygat att samtliga underlag har delgivits Sida. Sida 
har inte ansvar för hela kedjan, beslut om insats sker på 
Regeringskansliet (UD). Därmed kan Sida endast uppfylla krav 
enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 
samt förordning (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag, kap 2 §8, för den del som avser Sidas uppdrag. Sidas 
bedömningar från tidigare år kvarstår vad gäller vikten av att 
ansvarskedjan hålls samman,

• I samband med upprättandet av årsredovisning har analyser 
och kvalitetssäkring av utfall utförts, vilka sammanfattas 
i kommentarer och noter till de finansiella dokumenten i 
årsredovisningen, samt av redovisningen av verksamhetens 
resultat, och

• Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat att Sidas 
årsredovisning 2018 ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat, samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. Generaldirektörens bedömning bygger 
på skriftliga intyganden från samtliga avdelningschefer, att 
redovisningen inom ansvarsområdet ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och kostnader.

• Sidas internrevision har vidare, utifrån en översiktlig granskning 
av chefscontrollerns årliga rapport samt genomförda gransk-
ningar under året, lämnat ett uttalande om att det inte har 
framkommit något som tyder på att generaldirektörens bedöm-
ning skulle vara missvisande.
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8.2 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 verksam hetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning.

Sidas styrelse
Stockholm den 14 februari 2019

Yvonne Gustafsson
Ordförande
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Ledamot 

Lena Hök
Ledamot
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