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1. GD HAR ORDET
När vi nu lägger 2019 till handlingarna vill jag börja med att
tacka alla fantastiska medarbetare som bidrar med sitt engagemang, sin kunskap och sitt outtröttliga arbete för världens
fattiga. Tack vare er alla så fick Sida ett kvitto från OECD-DAC:s
peer review att vi är en av världens bästa biståndsgivare. Det
gör mig oändligt stolt. Vi verkar i en värld som behöver oss och
andra goda krafter. Utmaningarna är många och komplexa och
kräver inte bara finansiella muskler utan tankeskärpa, allianser
och kreativitet. När vi nu blickar framåt ska vi ta med oss det
goda betyget men också de rekommendationer som kan vässa
oss ytterligare.
2019 var ett ”superår” för Agenda 2030 och inte minst tog vi
frågorna kring finansiering av agendan vidare. Sida har bidragit
med expertkunskap till regeringen inför och vid de FN-ledda
möten som ägde rum under superåret. Ett framträdande tema
var den ökade ojämlikheten globalt och lokalt, inte minst vad
gäller klimatfrågorna. Vid finansieringsforum (FfD) i april, vid
High Level Political Forum (HLPF) i juli samt vid FN:s generalförsamling (UNGA) i september klev Sida fram och bidrog till
diskussionerna som mycket fokuserade på konkret handling.
Nu går vi in i ett ’Decade of delivery’. Planerna finns – nu är det
handling som gäller.
Ett initiativ, som vi med stolthet kan säga ha inspirerat
till, är nätverket för globala investerare, Global Investors
for Sustainable Development, GISD Alliance. När FN:s
Generalsekreterare Antonio Gutérres i oktober lanserade nätverket så blev det tydligt att det finns stora, privata pengar som
kan och ska investeras i Agenda 2030. Att GISD så tydligt är
skapat med vårt svenska SISD som modell är ett gott exempel
på hur vi sprider idéer och lyckas få andra viktiga aktörer med
på arbetet mot fattigdom och ojämlikhet.
Något vi möter allt för ofta är korruption. Och vi accepterar
den aldrig. Under det gångna året har vi stärkt vårt antikorruptionsarbete, vi har utrett korruptionsmisstankar och vi kan
glädjas över att frågeställningen om korruption som ett utveck-

lingshinder tydligare finns på den globala agendan. Vi ska alltid
ta diskussionen om behovet och värdet av transparens och stå
upp för de som dagligen kämpar i korrupta miljöer. Det är de
fattigaste som drabbas hårdast när medel försvinner och missbrukas.
Under året fyllde ICPD, International Conference on
Population and Development, 25 år. 1994 antog 179 länder
programmet som syftar till att stärka kvinnors och flickors
egenmakt. Sedan dess har FN:s befolkningsfond, UNFPA, och
andra arbetat aktivt. Vi visste då, och det står än klarare idag,
att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är helt
centralt för att flickors och kvinnors egenmakt ska stärkas.
Sidas expertis i frågan, vår medverkan i olika globala forum
liksom den omfattande finansiering som vi tillhandahåller för
SRHR-arbetet i olika sammanhang, gör stor skillnad. I arbetet
står vi rakryggade upp för flickors och kvinnors rättigheter, även
när det blåser motvind.
Sida har också en stark position när det kommer till rättig
heter på nätet. Vi ser att digitaliseringen och den tekniska
utvecklingen ställer nya frågor som vi behöver hantera. I maj
genomförde vi, tillsammans med våra partners, Stockholm
Internet Forum (SIF). Temat var det krympande demokratiska
utrymmet online. Vi såg till att det under några dagar fanns
plats och utrymme för aktivister och experter från hela världen
att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter på nätet. Det
här arbetet ska vi intensifiera på olika sätt. Den digitala världen
erbjuder fantastiska möjligheter men vi måste värna de vars
rättigheter blir hotade.
2019 var också ett år då vi alltför ofta blev påminda om
hur många människor som drabbas av konflikter, naturkatastrofer och som av andra anledningar tvingas på flykt. Allt fler
människor lever i kriser som fortsätter under långa perioder.
I dessa samverkar ofta faktorer såsom ickefungerande eller
sköra stater, klimataspekter och fattigdom. Vårt humanitära
stöd räddar liv och lindrar nöd och vi är snabbt på plats och

2019 VAR ETT ”SUPERÅR”
FÖR AGENDA 2030 OCH
INTE MINST TOG VI FRÅGORNA
KRING FINANSIERING AV
AGENDAN VIDARE.
NU GÅR VI IN I ETT
’DECADE OF DELIVERY’.
PLANERNA FINNS – NU ÄR DET
HANDLING SOM GÄLLER.

svarar upp när katastroferna slår till. Vi har också ökat samverkan mellan det humanitära och långsiktiga arbetet eftersom vi
ser att utvecklingsbehoven måste mötas även i de kriser som
inte är snabbt övergående.
När människor drivs på flykt är det lätt att enbart se migration som en utmaning. Men faktum är att många människor
rör sig över världen, av olika anledningar och det kan också
bidra till utveckling. För att bistå i detta, stödjer vi bland annat
Afrikanska Unionen i arbetet med organiserad, laglig arbetskraftsmigration mellan en rad afrikanska länder.
Miljö- och klimatfrågor har onekligen fått rättmätig uppmärksamhet under året. Klimatfrågan är nära kopplad till
våra energibehov och hur vi producerar energi. Mer än två
tredjedelar av befolkningen i södra Afrika saknar till exempel
tillgång till elektricitet. Därför arbetar Sida sedan flera år med
satsningen Power Africa, vilket syftar till att brygga det finansiella gapet för energiinvesteringar och dubbla tillgången till
elektricitet för fattiga människor i södra Afrika. Arbetet har
levererat goda resultat, där till exempel den specifika insatsen
Beyond the Grid Fund har levererat förnybar energi till nästan
800 000 människor i Zambia. För detta arbete fick Sida motta
FN:s miljöpris (UN Global Climate Action Award) vid klimat
mötet COP den 25 december. För oss på Sida är det ett mycket
gott betyg för det arbete vi gör, inte bara som finansiär, utan
även i en roll där vi samskapar innovativa utvecklingslösningar
tillsammans med andra aktörer. Klimatfrågan är omfattande,
akut och under kommande år växlar vi bland annat upp arbetet
med att skydda vår världs biologiska mångfald.
Under året gav regeringen oss i uppgift att inleda arbetet
med Sidas del av demokratisatsningen. Det är en satsning
som är välkommen och behövlig. I många länder ser vi att den
demokratiska utvecklingen avstannat eller är på tillbakagång.
Demokratins försvarare motarbetas och icke-demokratiska
ledare tar allt större plats. Ett par ljusglimtar under det gångna
året var Etiopien och Sudan. Mot bakgrund av den demokratiska gryningen i dessa länder fick vi ytterligare medel för att
stötta de positiva krafterna i länderna.
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Att arbeta med och genom andra är viktigt för oss och vi
söker ständigt de bästa partnerskapen och allianserna. Vi samverkar med svenska myndigheter, civilsamhällesorganisationer,
forskare, investerare och näringsliv i strävan att skapa och
bidra till de bästa lösningarna. Ska vi klara våra ambitiösa mål
måste vi jobba tillsammans och vara öppna för nya idéer och
innovativa lösningar.
Under året har planeringen av en flytt av myndigheten till
Botkyrka fortsatt. En andra konsekvensanalys inlämnades i
enlighet med regeringsbeslut. Vi jobbar intensivt med att hitta
den bästa lösningen och att utarbeta förslag på moderna och
verksamhetsanpassade kontorslösningar. Det finns just nu
ingen ledig lokal i Botkyrka som Sida kan flytta till.
En mycket välkommen och glädjande nyhet kom med ett
ökat förvaltningsanslag. Vi ser det som ett kvitto på att regeringen värdesätter vårt arbete och att vi med ökade resurser kan
genomföra satsningar som behövs för ett ännu bättre bistånd.
Till exempel ökar vi vår närvaro i fält och vi stärker vårt arbete
med uppföljning av insatser, lärande och arbetet mot korruption.
Under 2019 inleddes arbetet med att genomföra den vision
och verksamhetsidé som Sida tagit fram. Vi använder ekonomiska resurser och förtroendekapital i de samarbeten vi
medverkar i. Vi sätter kunskap om vad som genererar hållbar
fattigdomsbekämpning i alla dess dimensioner i centrum, gör
lärande till ett centralt begrepp för att förbättra vårt arbete och
vi ser till att digitalisering, både inom biståndet som sådant och
inom myndigheten, drivs framåt.
Vår årsredovisning ger en bild av en bred och omfattande
verksamhet och hur mycket vi tillsammans kan åstadkomma.
Vi har det viktigaste uppdraget jag kan tänka mig och det är ett
privilegium att få leda världens bästa biståndsmyndighet. Nu
fortsätter vi arbetet med att göra världen bättre – för alla.
Carin Jämtin, februari 2020
Carin Jämtin
Generaldirektör
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Foto: Ambassaden Zimbabwe
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Xxx
Verksamhetens inriktning och styrning

Av de människor i världen som lever i fattigdom, är människor
med funktionsnedsättningar särskilt utsatta. Sida går därför nu
in med ett nytt stöd till FN:s partnerskap för personer med
funktionsnedsättningar.
Foto: UNDP Mexico
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2. VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH STYRNING
Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med
att genomföra svensk utvecklingspolitik. Målet för Sveriges
arbete med internationellt bistånd är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Sida lyder under Utrikesdepartementet. Vår verksamhet
regleras av bland annat myndighetsförordningen (2007:515),
förordningen (2010:1080) med instruktion för Sida, regeringens
årliga regleringsbrev samt enskilda regeringsbeslut. Hela det
svenska biståndet är en del av politiken för global utveckling
(PGU). Vad just biståndet ska bidra med beskrivs i regeringens skrivelse Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete
och humanitärt bistånd1. Det är ett centralt dokument för den
svenska biståndspolitiken och utgör utgångspunkten för regeringens styrning av det svenska biståndet.
Vår verksamhet styrs också av strategier. Under 2019 styrdes vi av totalt 44 strategier. De är regeringens instrument för
att förverkliga den inriktning som läggs fast i policyramverket
för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.
Strategierna gäller för ett land eller för en region eller så är de
inriktade på ett särskilt verksamhetsområde (tematiska) och
gäller globalt.
Sida leds av en styrelse bestående av nio ledamöter. General
direktören är myndighetschef och vi har också en överdirektör.
Myndigheten är organiserad i en stab och åtta avdelningar med
underliggande enheter. Vi har en internrevision som rapporterar
till styrelsen. Det finns också ett rådgivande organ för forskningssamarbete. Organet ger råd i ärenden om stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i samarbetsländer, och stöd till
internationella forskningsprogram.
År 2019 hade Sida 520 årsarbetskrafter som arbetade på
våra kontor i Stockholm, Gotland och Härnösand. Vår verksamhet bedrivs även på utlandsmyndigheter till vilka 173 årsarbetskrafter från Sida var utsända.2 Här arbetar också lokalanställda
med att planera, genomföra och följa upp Sidas verksamhet.3

Organisationsstyrning
Allt det arbete vi genomfört under året har tagit sin utgångspunkt i den vision och verksamhetsidé som togs fram 2018. Vår
vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.
Våra finansiella resurser, vår kunskap om vad som genererar
utveckling och vårt förtroendekapital är våra främsta tillgångar.
Vi har en särskild roll i att bidra till gemensamma nyttigheter.
Vi är en katalysator för förändring, stimulerar nytänkande och
söker nya vägar till utveckling. Genom att vara flexibla och
anpassa oss till specifika kontexter och partnerskap stödjer vi
den förändring som bidrar till att uppnå Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vi vet att lösningar alltid måste
ägas och drivas av de aktörer som är lokalt förankrade i den
aktuella utvecklingskontexten för att vara relevanta och hållbara.

Tabell 2.1: A
 ntal årsarbetskrafter 2019
Antal
åak
520

370

150

Antal utsända från Sida på UM

173

110

63

Antal lokalanställda på UM

179

109

70

Kartbild över antalet anställda (av Sida)
per utlandsmyndighet

Minsk, 1
Kiev,10
Chisinau, 6
Tbilisi, 6
Ankara, 6
Beirut, 8
Jerusalem,10
Kairo,0,5

Bagdad,1
Amman,10

Kabul, 8
Dhaka,12

Khartoum
inkl. Juba, 8
Guatemala, 11

Ouagadougou,10

Bangkok
inkl. Yangon, 21
Addis Abeba, 24

Monrovia,11

Bogota, 9

Kampala,11
Kinshasa, 10

La Paz, 8

Antal
män

Antal anställda på Sida i Sverige

Belgrad, 6
Sarajevo, 8
Pristina, 5
Skopje, 1
Tirana, 6

Bamako, 8

Antal
kvinnor

Kigali, 8

Lusaka, 26

Nairobi inkl. Somalia, 27
Dar es Salaam,15

Harare,10
Maputo,14

Phnom Penh, 7
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Operativt har vi under året styrt, organiserat och följt upp
arbetet med utgångspunkt i den treåriga, rullande verksamhetsplanen för 2019–2021 som styrelsen beslutade om i december 2018. I planen finns sex verksamhetsmål som anger den
övergripande inriktningen för vårt arbete i linje med Sidas vision
och verksamhetsidé. Den uttrycker vart vi vill nå, vilka vi vill vara
och hur vi ska stärka fokus på de allra fattigaste människorna
och bidra till en hållbar utveckling. De sex verksamhetsmålen
illustreras i målkartan. Genom att omsätta målen i verksamheten skapar vi bättre förutsättningar för att genomföra strategier och möjliggör ett effektivare och mer relevant bistånd.
Under året har Sida tagit fram nulägesbeskrivningar för de sex
målen. Beskrivningarna kommer utgöra en viktig utgångspunkt
för kommande års uppföljning och har fungerat som underlag
till prioriterings- och resurssättningsdiskussioner inom ramen
för höstens planeringsprocess inför 2020. Avdelningarnas
rapportering under 2019 har visat att arbetet med att omsätta
målen har kommit igång bra med vissa utmaningar.
Vi har under året identifierat tre viktiga metoder för att
ytterligare stärka arbetet mot de sex målen. Dessa är: breddad
roll, utvecklade arbetssätt och digitalisering. Det innebär att vi
ytterligare ska stärka oss i den breddade rollen som dialogdrivare, innovatör och facilitator av partnerskap som mobiliserar
aktörer och resurser; att vi ska utveckla våra arbetssätt för att
möjliggöra den breddade rollen samt att vi ska vara en modern
biståndsmyndighet och en attraktiv arbetsplats. Vi ska vidare
använda digital teknik för att driva på utvecklingen, effektivisera
vårt arbete och nå bättre biståndsresultat.
Vi har också fortsatt att utveckla arbetssätt kopplat till
insatshanteringsprocessen utifrån grundprincipen att vi vill
främja ett adaptivt bistånd genom att öka partners möjlighet att
anpassa insatser vid förändrad omvärldskontext. Vi har utifrån
principerna om risk och väsentlighet byggt på de möjligheter
som finns för att anpassa process, upplägg och bemanning
av insatshantering och utvecklat våra metoder för att hantera
tidskritiska och resursintensiva insatser. I exempelvis det humanitära arbetet har vi fortsatt effektivisera handläggningen och
säkerställt tidskritisk respons genom synkroniserade arbetssätt.
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Trafikljusen4, vilka är vårt uppföljningsverktyg i strategigenomförandet, har under 2019 fortsatt vara en viktig källa
för dialog mellan utlandsmyndigheter och Sida samt med
Sidas verksledning och styrelse. Under året har vi utvecklat
kriterier för att säkerställa likvärdiga och kvalitativa helhetsbedömningar. Som ett komplement till trafikljusverktyget, har
vi även tagit fram olika typer av data i form av dashboards, där
vi tillgängliggör statistik för strategigenomförandet. På så vis
kan vi i realtid följa strategiportföljens utveckling och stödja
handläggarna i att göra välgrundade analyser som ligger till
grund för beslut om justering och anpassning av arbetet. Vårt
chefsekonomteam har även utvecklat stödverktyg och metoder
för att stärka Sidas fattigdomsfokus och förmåga att ta fram
mångdimensionella fattigdomsanalyser.
Handlingsplanerna för jämställdhet, anti-korruption och miljö
och klimat är en del av Sidas verksamhetsplan. De är specifika
åtgärds- och aktivitetsplaner, avgränsade för en viss tidsperiod
och fokuserade på att adressera en särskild problematik eller
stärka Sidas verksamhet inom ett specifikt område.
Vad Sida har gjort inom jämställdhet finns att läsa i
svar på särskilt regleringsbrevsuppdrag (se kapitel Övriga
återrapporteringskrav i Sidas regleringsbrev).
När det gäller miljö- och klimat använder Sida i huvudsak
miljöledningssystemet för det samlade arbetet med att integrera miljö och klimat i verksamheten. Under 2019 har en
intern miljörevision genomförts, liksom en fördjupad analys av
förutsättningarna för att miljöcertifiera Sida. I syfte att skapa
förståelse för, och förankra miljöledningssystemet inför en
miljöcertifiering, har miljödialoger genomförts med samtliga
avdelningar. Dialogerna handlade också om hur miljö och klimatarbetet ytterligare kan stärkas. Vi har som del i vårt kursutbud infört flygfria kurser inom Sida Partnership Forums (SPF)
verksamhet. Flera avdelningar har börjat följa sitt CO2-avtryck
och ett arbete pågår med att uppdatera och utveckla Sidas
mötes- och resepolicy och stöd för resebeslut kopplat till bland
annat val av transportmedel.
I arbetet med handlingsplanen för antikorruption har vi
under 2019 bland annat genomfört anti-korruptionsdialoger
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Sidas vision 2023
Vår vision är varje människas rätt och möjlighet
att leva ett värdigt liv

Sidas verksamhetsidé
Varför vi finns
Vi finns för att skapa förutsättningar för de allra
fattigaste och mest sårbara människorna att forma
sin tillvaro och framtid

Sidas verksamhetsmål 2019-2021
Hur vi gör
Fattigdom
i fokus

Normativ
dialog

Innovation och
ägarskap

Vilka vi är
Verka i konfliktmiljöer

Lärande

Modern myndighet

Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga
i våra värderingar och modiga i handling
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med samtliga avdelningar på Sida. En ny vägledning för vårt
arbete med korruption som ett utvecklingshinder har också
tagits fram och lanserats. För att stödja ett förstärkt anti-
korruptionsarbete i insatshanteringen har vi även tagit fram
vägledningar för fältbesök och intern styrning och kontroll.
Dessutom har utbildning av Sidas personal i korruption som ett
utvecklingshinder och i lärdomar från tidigare korruptionsfall
genomförts på både Sida och utlandsmyndigheter.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljöarbete
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 utlandsmyndigheterna. Den ska också säkra att vi har den mångfald av
erfarenheter, perspektiv och kompetenser som vi behöver för
att vara innovativa och effektiva och den ska ge medarbetarna
utvecklingsmöjligheter i sin yrkesroll.
Under 2019 har Sida arbetat fram en gemensam kompetensprofil för myndigheten. Med profilen och verksamhetens
behov som ingång har alla avdelningar gjort egna kompetensgapsanalyser som vägleder kompetensutveckling, rekrytering
och intern bemanning. Vi har också utvecklat rekryteringsprocessen så den blir mer strategisk samtidigt som den i högre
grad avlastar cheferna.
Målsättningen är att allt fler medarbetare på Sida ska få
erfarenhet av att arbeta på utlandsmyndighet. Under 2019 har
omkring en tredjedel av årets nytillträdda vid utlandsmyndig
heterna inte tidigare erfarenhet av detta.
Vårt arbete med att skapa en intern resursbas av tillsvidare
anställd personal med kompetens att arbeta i konfliktmiljöer
har kommit igång under 2019. Intresset för att arbeta i konfliktmiljöer har ökat på Sida och fler befattningar i dessa områden
har kunnat tillsättas med den egna personalen. Ett antal personer har också externrekryterats till dessa miljöer och erbjudits
tillsvidareanställning. Vi har också stärkt kapaciteten för psykosocialt stöd genom att rekrytera en psykolog. Som ett resultat
av detta finns nu möjlighet till samtalsstöd för de medarbetare
som stationeras i eller reser till konfliktmiljöer med särskilda
säkerhetsutmaningar.
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Sida har under året arbetat aktivt med att stärka kultur och
arbetsmiljö och vi har nolltolerans mot all form av kränkande
särbehandling, trakasserier och diskriminering. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har setts över under 2019. Den nya
processen underlättar för våra avdelningar och enheter att lyfta
fram det positiva i arbetsmiljön och förstärka det ytterligare.
Under året har dialoger kring kultur och arbetsmiljö genomförts med samtliga avdelningar. Arbetsmiljö finns också med
som en del i en introduktionsutbildning för nya chefer.
Sida genomförde en medarbetarundersökning för personalen i Sverige under hösten 2019. Svarsfrekvensen var cirka
90 procent (485 personer). Undersökningen visade att vi har en
kultur och en arbetsmiljö som i hög grad präglas av tillit och
förtroende samt att vi har ett stort engagemang för vårt arbete.
Frågor kopplade till ledarskap fick särskilt höga resultat; tre
frågor bland topp fem i undersökningen är kopplade till stöttande ledarskap. Utvecklingsmöjligheter och frågor kopplade
till fysisk arbetsmiljö fick lägst resultat även om just frågan
arbetsro var en av dem som förbättrats mest sedan förra mätningen 2017.
När det gäller sjukfrånvaro ligger Sida under genomsnittet i
jämförelse med andra myndigheter.5 Antalet medarbetare som
varit sjukskrivna minst 14 dagar har minskat under året6 liksom
antalet medarbetare som varit långtidssjuka7. En övergripande
analys visar att flertalet långtidssjukskrivningar beror på mer
eller mindre allvarliga fysiska sjukdomar, mindre än hälften
bedöms vara arbetsrelaterade i någon form.
Projektet för att hantera strategiska frågor relaterade
till den planerade flytten av myndigheten till Botkyrka har
under året lämnat över en konsekvensanalys8 av flytten till
Utrikesdepartementet. Sida har sedan regeringen fattade beslut
om en omlokalisering till Botkyrka verkat för att hitta en ledig
lokal i kommunen. Trots intensivt arbete har det inte gått att
hitta en ledig lokal som är lämplig för verksamheten. Under
året har också en målbild9 för det framtida kontoret utarbetats.
Målbilden syftar till att tydliggöra behov och önskemål som det
framtida kontoret ska främja. Utgångspunkten är ett ändamålsenligt kontor som stödjer verksamheten och medarbetarna
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Tabell 2.2: S
 jukfrånvaro på Sida, procent
2019
Totalt

2018

2017

2,34

2,53

2,65

54,23

56,8

57,81

Män

1,34

1,83

1,83

Kvinnor

2,78

2,84

3,01

Anställda – 29 år

3,36

0,94

1,4

Anställda 30–49 år

1,79

2,36

2,57

Anställda 50 år –

2,99

2,86

2,86

Varav långtidssjuka (>60 dagar) av totalt
sjukskrivna
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att genomföra Sidas uppdrag med hög kvalitet, relevans, effektivitet och arbetsglädje. Olika aktiviteter har genomförts för att
stödja arbetet med målbild, bland annat beläggningsmätning,
workshops och samtal.

Erfarenhetsåterföring och lärande
Att ständigt lära, på alla nivåer i verksamheten – från den organisatoriska nivån, till strategigenomförandet och ner på varje
insats och aktivitet – är centralt för att Sida hela tiden ska förbättra sin verksamhet och förbli relevant i snabbt föränderliga
kontexter. Vi måste skapa organisatoriska förutsättningar för
lärande samt möjliggöra lärande från uppföljning, utvärderingar och implementering av åtgärdsplaner. Vi måste också
skapa forum och metoder för erfarenhetsåterföring och lärande
mellan Sidas medarbetare och kunna omhänderta kunskap
från externa aktörer.

Organisatoriska förutsättningar för lärande
Sida strävar efter att vara en organisation där lärande möjliggör
anpassning och ständiga förbättringar av verksamheten. 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. Sida anlägger ett brett perspektiv på lärande som
utgår ifrån att en lärande organisation behöver såväl ledarskap
och kultur som stödjer lärande, förmågor och arbetssätt som
möjliggör lärande, och system och processer som skapar förutsättningar för att kunskap, evidens och insikter tillgängliggörs
och används i verksamheten (se figur 2.1).
För att stärka det organisatoriska lärandet har vi under 2019
bland annat fortsatt att utveckla arbetssätt som bygger på en
ökad grad av samarbete, vilket möjliggör ett utbyte av kunskap
och lärande i arbetet. Vi har även, för att stärka ett effektivt
samarbete och lärande, tagit fram ett program för att öka kompetensen att facilitera på Sida, det vill säga öka förmågan att
leda möten, stödja målinriktade processer och främja effektiva
grupper. Under året har vi vidare tagit fram en tydligare struktur
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för kompetensutveckling samt initierat ett bredare arbete för
att tydliggöra och öka systematiken i Sidas kunskapshantering
(knowledge management).
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Figur 2.1: Sidas lärande organisation

KULTUR & LEDARSKAP

Utvärderingar och åtgärdsplaner 2019
Att bedriva aktiv omvärldsbevakning och omhänderta utvärderingar är avgörande för att säkerställa kvaliteten och höja
effektiviteten i biståndsverksamheten. Varje år upphandlar
vi ett stort antal utvärderingar, som genomförs av oberoende
konsulter.10 Vi kategoriserar dem i två grupper: decentraliserade
utvärderingar och strategiska utvärderingar.
Under 2019 har vi publicerat 32 decentraliserade utvärderingar11, vilka ofta utvärderar specifika projekt. Slutsatser och
rekommendationer från dessa ligger till grund för vårt och våra
samarbetspartners arbete med att utveckla både utformning
och genomföranden av insatser.
På insatsnivå använder vi ofta denna typ av utvärderingar,
både internt och externt initierade, av en tidigare fas av projekt
eller program för att göra justeringar i insatsen och/eller som
grund för beredning och beslut om fortsatt eller nya stöd. I en
inledande fas används utvärderingarna för att ta fram en sammanställning av kunskapsläget. När vi arbetar fram underlag
för nya strategier för utvecklingssamarbete med ett land, region
eller en global tematik, har våra analyser i viss utsträckning
utgått både från externt och internt initierade utvärderingar.
Detta gäller även för den redovisning av strategigenomförande
och strategimål som vi genomför.
Vi har under året också publicerat en sammanställning av
de 30 decentraliserade utvärderingarna som upphandlades och
publicerades 2018.12 De observationer som gjordes i en granskning av utvärderingarna använder vi för att utveckla metod- och
rådgivningsstöd.
Generaldirektören beslutar också om så kallade strategiska
utvärderingar13 vilka behandlar frågor av verksövergripande
intresse och är av vikt för styrning och lärande. Följande två
strategiska utvärderingar har färdigställts under 2019:

SYSTEM & PROCESSER

KOMPETENSER &
ARBETSSÄTT
En lärande
organisation
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1. E
 n så kallad OECD-DAC Peer Learning om miljö- och klimatintegrering i utvecklingssamarbete14 genomfördes där Sida,
Kanada, EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken granskades. Genomlysningen tittade bland annat på
i vilken utsträckning OECD/DAC-medlemmar hanterar och
integrerar den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling i verksamheten. Genomlysningen konstaterade att Sida
har ett omfattande ramverk för miljöåtgärder som möjliggjort
integrering av miljö och klimat inom våra olika roller som
finansiär, analytiker och dialogpartner, vilket gör att Sida är
i en position där vi kan utmana och stödja internationella
partner i att höja sina miljöambitioner. Vidare konstaterades
att integrering av miljö och klimat framför allt uppmärksammas i planeringen av insatser, men för ökat genomslag
krävs fokus även i genomförandet. Nio rekommendationer,
med konkreta förslag, gavs inom fem huvudsakliga områden:
mandat, system- och processtöd, ledarskap och kapacitet,
lärande samt dialog.
2. U
 tvärderingen av Sidas stöd till fredsbyggande i konflikt och
postkonfliktländer15 konstaterade att Sidas ansats till fredsbyggande är värdebaserad, flexibel och anpassningsbar med
ett starkt fokus på kvinnors roll. Syftet med utvärderingen var
att utvärdera Sidas ansats från början av 1990-talet till 2018
med fokus på strategiska beslut och vägval i fyra av Sidas
samarbetsländer: Bosnien och Hercegovina16, Guatemala17,
Rwanda18 och Somalia19. Utvärderingen visade att Sidas stöd
har varit relevant i de fyra länderna. Den visade även att Sida
har spelat en viktig roll i att stödja processer som bidragit till
positiv förändring och i att identifiera och utnyttja möjligheter
att stödja fredsbyggande. Men utvärderingen noterade också
utmaningar i att bygga hållbar fred och att mer skulle kunna
göras för att hantera grundorsaker till konflikter. Sju rekommendationer för hur Sida kan stärka sitt fredsbyggande
arbete gavs, vilka berör flera avdelningar på Sida.
En åtgärdsplan på basis av rekommendationerna har beslutats
för utvärderingen av Sidas stöd till fredsbyggande i konflikt och
postkonfliktländer.20 Under 2019 tog generaldirektören även
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beslut om åtgärdsplaner för rekommendationerna från de tre
strategiska utvärderingar som slutfördes 2018.21 Status för
åtgärderna följs upp i Sidas ordinarie VP-uppföljning två gånger
per år.

Lärande inom myndigheten
Att lära av varandra och av andra insatser och aktiviteter, i
kombination med aktiv omvärldsbevakning, är avgörande för
att öka effektivitet och relevans i Sidas verksamhet i allmänhet,
och i den strategistyrda verksamheten i synnerhet. Det finns
en bredd av arbetssätt och metoder på Sidas avdelningar och
enheter för att ta tillvara på kunskaper och byta erfarenheter
med varandra. Exempelvis finns lärkommittéer, nätverk och
seminarieverksamhet. Flera enheter har också utvecklat beredningsförfarandet i insatshanteringsprocessen för att stärka
erfarenhetsutbytet och/eller fört in stående punkter för lärande
och erfarenhetsutbyte på enhets- och gruppmöten. Inom Sidas
analytikernätverk arrangeras också särskilda ’peer-to-peer-seminarier” där handläggare, i såväl Sverige som på utlandsmyndigheter, kan lära sig av varandras erfarenheter, och nätverksmedlemmar paras ihop genom ett mentorprogram.22

Lärande från externa aktörer
Sida 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. Sida bedriver vidare aktiv omvärldsbevakning
där bland annat chefsekonomteamet bistår medarbetarna
med relevant och aktuell information. Exempelvis tar de fram
så kallade ”Developement Economic Briefs”23 som kartlägger
aktuella utvecklingstrender samt vilka uttryck de tar sig i Sidas
samarbetsländer. Under 2019 diskuterades exempelvis den
ökade skuldbördan och miljöekonomi.
I syfte att främja bredare dialog och kunskapsöverföring
från till exempel externt initierade utvärderingar arrangerar
Sida årligen olika typer av seminarier med externt inbjudna
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Verksamhetens inriktning och styrning

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”. Exempel på
sådana är OECD/DAC samt ett samarbete kring landanalys
med Världsbanken, Storbritanniens biståndsmyndighet (Dfid),
Internationella finansieringsbolaget (IFC), Europeiska banken
för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), och Europeiska
investeringsbanken (EIB) som under året vidgades till att
omfatta även Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD), Millennium Challenge Corporation (MCC),
Asiatiska utvecklingsbanken (ADG) och Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB). Nätverket har bland annat lanserat en
hemsida24 för gemensam delning av landsstudier. Vi har också
en seminarieserie, i samarbete med nätverket för svenska
utvecklingsekonomer (ASWEDE), där forskare kommer till
Sida för att diskutera policyrelevant forskning. Serien kallas för
’Evidence in Action’ då den syftar till att skapa länkar mellan
Sida-medarbetare och forskningsaktörer, samt presentera
evidens om hur vi bäst kan uppnå resultat i utvecklingssamarbete. Sida ingår också i Multi-Donor Partnership for Learning
tillsammans med bland andra USAID, Dfid, Världsbanken
och Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD).
Partnerskapets syfte är att utbyta erfarenheter och att främja
mer lärande i utvecklingssamarbetet.25
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Xxx
Resultatredovisning

Fotbollsspel är en vanlig aktivitet i projektet för att bryta stereo
typa mönster. Här i en Madrasah-skola i Panchgachi Union. Sida
stödjer projektet ”Building better futures for girls: supporting a
district action plan to end child marriage in Kurigram”.
Foto: Ylva Sahlstrand/Sida
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3. RESULTATREDOVISNING
Sida bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning inom de tematiska områden, länder och regioner vi arbetar i. För att upprätthålla effektivitet och relevans i vår verksamhet måste vi ständigt
anpassa oss efter det rådande läget och de utvecklingstrender
vi ser. Nedan följer en kort sammanfattning av utvecklingstrender relaterade till Sidas verksamhetsområden.
Under de senaste 30 åren har vi kunnat se en betydande
minskning av resursfattigdomen i världen, en utveckling som
enligt projektioner fortsatt under 2019. Detta har inte minst
drivits av att många av de fattiga länderna har kommit ikapp
övriga länder.26 Svårigheter och oroande trender kvarstår dock;
bland annat kan vi se att inkomstojämlikheten inom vissa
länder ökar27, samt att många är så sårbara att de riskerar att
falla tillbaka i fattigdom. Afrika släpar efter andra regioner, och
trots att andelen fattiga människor har minskat, så har antalet
fattiga förblivit konstant eller har möjligtvis ökat något, en trend
som av allt att döma har fortsatt under 2019.28
Vi kan idag se att många länder fastnat i fattigdom, och
trots många år av tillväxt saknar de möjligheter och strukturer
som skulle underlätta för låginkomstarbetare att byta till mer
produktiva, inkomstskapande jobb. Detta gäller inte minst för
Afrika söder om Sahara.29 Det kan vidare leda till att dessa
länder riskerar att inte kunna dra nytta av de möjligheter och
potential som finns kopplat till exempelvis ny teknologi och
digitalisering. Alla människor påverkas dock direkt eller indirekt
av digitaliseringen. Digitaliseringen rör alla dimensioner av
fattigdom – brist på resurser, möjligheter, makt och inflytande,
samt mänsklig säkerhet. Över 4 miljarder människor i världen
saknade under 2019 tillgång till internet och riskerar att hamna
i ett växande utanförskap.30 Tekniska lösningar och innovation
skapar nya utvecklingsvägar och förutsättningar för fattigdomsbekämpning i stor skala. Digitaliseringen kan såväl lyfta
människor ur fattigdom och förtryck, som öka klyftorna i samhällen och accelerera negativa trender.

En majoritet av de människor som i dag lever i extrem fattigdom bor i medelinkomstländer och många av dem i snabbt
växande urbana miljöer.31 En utmaning med fattigdom i urbana
miljöer, där nu över hälften av jordens befolkning bor, är att den
kräver lösningar som spänner över en bredd av frågor såsom
exempelvis sysselsättning, stadsplanering, klimatanpassning
och inkludering av kvinnor, barn och unga. Utvecklingen och
därmed behovet av lösningar går fortare och fortare.
Ökad temperatur och förändrade nederbördsmönster
förväntas få betydande negativa konsekvenser för den
ekonomiska utvecklingen, framför allt för låginkomstländer
med hög sysselsättning inom jordbruk. Redan under
2019 har dessa tendenser blivit allt mer påtagliga i Sidas
samarbetsländer: Moçambique och Zimbabwe har drabbats av
cykloner som ödelagt stora landområden, Bolivia av massiva
skogsbränder och flera länder i södra Afrika, däribland
Zimbabwe och Zambia av svår torka. Ekosystemen som
människan och alla andra arter är beroende av försämras
snabbt,32 och vi kan se att även förlusten av biologisk mångfald
har fortsatt under 2019. Fattiga människor påverkas mer direkt
av denna utveckling då de i större utsträckning är direkt beroende av naturresurser och de tjänster som naturen ger för att
tillgodose sina omedelbara försörjningsbehov.
I många av Sidas samarbetsländer har det demokratiska
utrymmet krympt.33 Vi har vidare kunnat se minskat demokratiskt utrymme och minskad respekt för rättsstatens principer
i exempelvis Tanzania, Uganda, Zambia, Guatemala, Myanmar
och Ryssland. Det krympande utrymmet för det civila samhället har försvårat arbetet med jämställdhet och kvinnors och
flickors rättigheter, samtidigt som relevansen och behovet av
det ökat. Korruptionen fortsätter att vara ett centralt hinder för
hållbar utveckling och fred.
Utvecklingen av kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa går framåt i världen och fler får idag tillgång till
hälsoservice.34 Under 2019 ser vi en positiv trend, men vi har

Diagram 3.1: Antalet fattiga, 1990–2030 (miljoner)
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samtidigt sett att de sexuella och reproduktiva rättigheterna
hotas av konservativa krafter som vinner allt större mark i vissa
länder.35
En allt större andel av världens fattiga människor befinner
sig också i sårbara miljöer såsom konfliktmiljöer och humanitära kriser.36 Hela 60 procent av Sidas partnerländer ansågs
under 2019 sårbara i en eller flera dimensioner37 med ökad risk
för att fler människor faller tillbaka i fattigdom. Drygt 70 miljoner människor är enligt FN på flykt världen över och av dessa
är runt 40 miljoner internflyktingar, alltså människor på flykt i
sitt eget land. Den största delen av världens flyktingar tas emot
av utvecklingsländer i närområdet (80 procent). I Afghanistan
och Demokratiska republiken Kongo är den humanitära situationen fortsatt svår och säkerhetsläget så pass dåligt att det är
svårt att tillgodose de mänskliga rättigheterna och för det civila
samhället att verka i de värst drabbade områdena. Vi har under
2019 sett en liknande utveckling i Burkina Faso.

Sidas årsredovisning 2019

|   13

Sidas effektkedja

VISION

Lokala,
regionala och
globala effekter
Prestationsnära effekter
Prestationer
Aktiviteter
Vi planerar, genomför och
följer upp i den dagliga
verksamheten

Vi finansierar och
faciliterar partners
och andra aktörers
verksamhet

Varje människas
rätt och möjlighet
att leva ett värdigt liv

Insatserna ger resultat
som bidrar till målen
i regeringens strategier

Partner och andra aktörer
genomför effektiva och
relevanta biståndsoch utvecklingsinsatser

Effekter i fyra steg
Sidas effektkedja består av fyra steg och visar hur vi arbetar för
att förverkliga visionen om varje människas rätt och möjlighet
att leva ett värdigt liv. Det första steget, aktiviteter, rymmer
allt det vi gör i det dagliga arbetet. När våra aktiviteter möter
partner och andra aktörer – i form av finansiering och facilitering – definieras de som prestationer i steg 2. Syftet med dessa
prestationer är att möjliggöra effektiva och relevanta biståndsoch utvecklingsinsatser, och vi får då så kallade prestationsnära
effekter i steg 3. På det sättet kan vi i steg 4 nå lokala, regionala
och globala effekter, det vill säga resultat som bidrar till målen i
de strategier som Sida styrs av.
I denna resultatredovisning ligger fokus på prestationer och
prestationsnära effekter. Vi ringar på så vis in hur vi arbetar och
vad vi har gjort under året för att bidra till att partner och andra
aktörer genomför effektiva och relevanta bistånds- och utvecklingsinsatser.
Våra prestationer ryms till stora delar inom följande fyra
typer av arbete (vilka illustreras i figuren till höger).

• Vi finansierar partner och går in som finansiell riskdelare till
andra utvecklingsaktörer
• Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet
• Vi för en normativ dialog och bedriver globalt påverkansarbete
• Vi bistår med kunskap, information och statistik
Insatserna och aktiviteterna bör vara så relevanta som möjligt i
förhållande till de strategimål som vi bidrar till att nå. De måste
också vara genomförbara för att ge resultat. I vilken grad vi
har lyckats att forma relevanta och genomförbara insatser och
aktiviteter för de olika strategierna illustreras i de så kallade
trafikljusbedömningarna som görs för varje strategi. I dessa
trafikljus bedömer vi hela strategiportföljen, det vill säga den
samling av insatser och aktiviteter vi har för att bidra till att strategins olika mål nås. En sammanfattning av trafikljusbedömningarna för 2019 går att läsa i avsnitt Sammanfattande analys av
strategiportföljens relevans och verksamhetens genomförande.
Om vår verksamhet har bidragit till resultat som i sin tur
bidrar till målen i strategierna kan vi se först efter några eller

många år, och resultaten är ibland svåra att mäta
överhuvudtaget. Även där vi ser en negativ utveckling
skulle vi kunna anta att Sida varit med motverkat en
än mer negativ trend. Viktigt att ha med sig är vidare
att våra insatser och aktiviteter endast kan vara med
och påverka utvecklingstrenderna till viss del, eftersom
ett stort antal faktorer utanför vår kontroll inverkar på
utvecklingen. Det kan i sin tur försvåra för oss att spåra
utvecklingstrenderna till just våra insatser och aktiviteter. Att redovisa den typen av effekter är därmed svårt
att göra per kalenderår.
Vi kommer, löpande genom resultatredovisningen,
att ge exempel på resultat och effekter av insatser (i
steg 4 i effektkedjan) från Sidas verksamhet. Dessa är
visserligen effekter av tidigare års insatser och aktiviteter, men de antyder vilken typ av resultat och effekter
vår verksamhet kan ge på sikt. Dessa resultatexempel
finner ni i de textrutor som löper genom d
 okumentet.
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Finansiering och facilitering av biståndsoch utvecklingsverksamhet
Under denna rubrik redovisas prestationer och resultat från
Sidas strategistyrda verksamhet. Med strategistyrd verksamhet avser vi den verksamhet som vi genomför för att nå målen
inom de 44 strategier Sida styrs genom, vilka i sin tur syftar
till att uppnå målet i Sveriges politik för global utveckling.
Redovisningen är övergripande och visar vad vi gjort under året
för att genomföra strategierna på ett så effektivt och relevant
sätt som möjligt. Efter denna övergripande redovisning och de
trafikljusbedömningar vi gör per strategi, följer en kortfattad
redogörelse för vårt arbete inom varje anslagspost. I avsnittet
Övriga återrapporteringskrav i Sidas regleringsbrev gör vi en
lägesuppdatering kring arbetet inom nio tematiska områden,
i enlighet med det uppdrag vi har. De tematiska lägesrapporterna bör ses som ett komplement till den övergripande resultatredovisningen.
Sidas sakanslag var under 2019 25,7 miljarder kronor. Sedan
2017 har Sidas sakanslag ökat med 19,5 procent; anledningen
till detta är den generella ökningen i Sveriges BNP. Den största
ökningen ser vi i den grupp vi kategoriserar som tematiska
strategier. Anslaget är fördelat på 13 anslagsposter med totalt
44 strategier, vilka i sin tur under 2019 rymde 2001 insatser.
Under 2019 har vi för samtliga anslagsposter nått en utbetalningsgrad inom ramarna för fullt utnyttjande av delegerat
sakanslag.
Sidas strategier delas upp i tre kategorier: landspecifika
(27 st.), regionala (5 st.) och tematiska strategier (12 st.). Denna
uppdelning vittnar om att vi arbetar i varierade geografiska
kontexter och inom olika tematiska områden, som är inriktade
mot ett särskilt verksamhetsområde och gäller globalt.
Kategorin tematiska strategier är bred, och strategiernas
teman och inriktning skiljer sig åt; de kan handla om att stödja
forskning, bidra till kapacitetsutveckling, stärka civilsamhälles
organisationer, arbeta för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, hållbar fred samt bedriva informations- och kommunikationsverksamhet. Arbetet inom dessa områden är globalt
inriktat, med lokala nedslag.
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Diagram 3.2 visar fördelningen av utbetalade medel per
anslagspost (utfall per strategi hittar ni i tabell 3.30 under
avsnitt Förvaltningsanalys). Den anslagspost som har högst
utfall är Afrika, men den rymmer också så många som 17 strategier. Generellt kan vi se att de globalt orienterade tematiska
strategierna rymmer relativt sett stora volymer, medan de
landspecifika strategierna har lägre volymer. Den strategi som
rymmer störst utbetalning är Strategi för humanitärt bistånd
(16 procent av totalt anslag). För att främja biståndseffektivitet
och agera som en förutsägbar och ansvarstagande givare så
fortsätter Sida att teckna insatsavtal som löper över längre
tidsperioder. Bemyndiganderamen sätter en ram för hur långsiktiga Sida kan vara i sitt engagemang.
Huvudansvaret för ett lands utveckling ligger på respektive
samarbetslands regering och andra nationella aktörer. I linje
med principen om biståndseffektivitet agerar Sida för ett brett
lokalt ägarskap är avgörande för en hållbar utveckling och hållbara resultat. Samtalen med bland annat företrädare för landet,
dess medborgare, organisationer som jobbar i landet, liksom
med andra givare, ger en bild av vilka behoven är och hur vi bäst
kan samarbeta för att möta dem.
Det traditionella biståndet är grunden för att finansiera
utvecklingssamarbete och tar i särklass mest resurser i
anspråk på Sida, både personella och monetära. För att uppnå
FN:s globala mål för hållbar utveckling krävs att resurser
mobiliseras från många fler håll än bara från det traditionella
statliga biståndet. Därför involverar och samordnar vi flera olika
aktörer som kan samarbeta för en hållbar global utveckling.
Det kan handla om att engagera allt från banker och försäkringsbolag till privata givare, men också om att arbeta för att
utveckla skattesystemen i utvecklingsländerna, som är en
enorm potentiell resurs.
En central utgångspunkt i Agenda 2030 är att ingen ska
lämnas utanför, och i Sidas instruktion framgår att vår verksamhet ska utgå från och genomsyras av fem olika perspektiv.38
Under 2019 har vi därför fortsatt vårt arbete med att kraftsamla
för att nå de allra fattigaste och de mest sårbara. Allt Sidas
arbete ska utgå från och genomsyras av fattiga människors per-
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Tabell 3.1: Nyckeltal för Sidas insatser, avtal och utfall
2019
Antal insatser

2018

2017

2 001

2 065

1 963

Genomsnittlig avtalslängd, månader

48

50

50

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

49

51

46

25 717

24 968

21 515

Utfall, mnkr

Diagram 3.2: Utfall per anslagspost, mnkr
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Reformsamarbete (1 609 mnkr)
Mellanöstern och Nordafrika (1 297 mnkr)
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer (1 021 mnkr)
Forskningssamarbete (920 mnkr)
Latinamerika (696 mnkr)
Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (691 mnkr)
Hållbar Fred (412 mnkr)
Informations- och kommunikationsverksamhet (148 mnkr)
Samarbete inom Östersjöregionen (68 mnkr)
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spektiv på utveckling och av ett rättighetsperspektiv.
Det kräver att vi förstår vem som lever i fattigdom, hur fattigdom upplevs och vilka de bakomliggande orsakerna är.
Därtill ska tre tematiska perspektiv – konflikt, jämställdhet samt
miljö och klimat – integreras i beslutsfattande, planering,
genomförande och uppföljning av verksamheten. Det svenska
utvecklingssamarbetet har ett mångdimensionellt perspektiv
på fattigdom där vi delar in fattigdom i fyra dimensioner: resurser, möjligheter och val, makt och inflytande samt mänsklig
säkerhet. Genom att aktivt styra mot att Sidas långsiktiga
utvecklingssamarbete ska utgå från en mångdimensionell fattigdomsanalys har vi under året säkerställt att verksamheten
utgår ifrån de fem perspektiven samt bidrar till målsättningen i
Agenda 2030. I alla samarbeten fokuserar Sida på bästa möjliga
resultat, med samarbetslandets mål- och resultatramverk som
utgångspunkt. Genom systematisk uppföljning och utvärderingar följer vi verksamheten.
För att nå ökad effektivitet och kvalitet i vårt arbete eftersträvar vi samordning och synergier mellan verksamhet inom
strategier samt mellan olika strategier: Insatser och aktiviteter
inom en strategi kan exempelvis bidra till flera mål inom olika
verksamhetsområden. Vidare kan insatser och aktiviteter inom
en strategi också bidra till att nå målen i en annan. Det krävs en
helhetssyn i strategiarbetet för att nå ökade effekter av synergier mellan olika strategier önskad effekt, något vi under 2019
fortsatt att arbeta med för att förbättra.
Under året har vi också arbetat med att fortsatt stärka
ett effektivt samspel mellan humanitärt bistånd, långsiktigt
utvecklingssamarbete och fredsbyggande insatser, det som
kallas trippelnexus.
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RESULTATEXEMPEL: ÅTERUPPBYGGNAD AV AFGHANISTAN
Den av Världsbanken administrerade fonden Afghanistan Recon
struction Trust Fund (ARTF)39 skapades 2002 och har sedan dess varit
det viktigaste instrumentet för det internationella samfundet för att
finansiera Afghanistans återuppbyggnad och utveckling. Sida har varit med som givare från start och är idag en av cirka 20 givare till fonden. Sedan fondens tillkomst 2002 har fondens utbetalningar uppgått
till cirka 9 miljarder USD, vilket i dagens penningvärde motsvarar cirka 79 miljarder kronor. Sverige har genom åren bidragit med sammanlagt 2,9 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 3,7 procent av
fondens totala utbetalningar. Under perioden 2015–2017 var Sverige
den sjunde största givaren med 915 miljoner kronor.
ARTF finansierar projekt och program i Afghanistans samtliga 34
provinser, under mycket svåra omständigheter med pågående väpnade konflikter. Insatserna syftar till att stärka statens förmåga att leverera grundläggande service som utbildning, hälsovård etc. till sin befolkning vilket på sikt kan bidra till att öka befolkningens förtroende
för staten.
Fonden har sedan tillkomsten bidragit till betydande resultat inom
flera områden - under åren har exempelvis 6,2 miljoner afghaner fått
tillgång till elektricitet, 20,3 miljoner afghaner har dragit nytta av investeringar inom vatten och sanitet, och 14,1 miljoner har fått tillgång
till vägar. De projekt som ARTF finansierar genomförs av afghanska
ministerier och myndigheter.
Sidas stöd har bland annat gått till att bygga skolor i eftersatta områden och öka flickors skolgång. Fonden har varit helt avgörande för
att antalet afghanska flickor och pojkar som går i skolan ökat så att nu
drygt nio miljoner pojkar och flickor är inskrivna i grundskolan. Bland
annat har utbildningsprogram under ARTF skapat 8 466 bibliotek,
5 732 laboratorier, 1 602 skolor, 6 400 klassrum och sex lärarutbildningssäten. Dessutom står fonden för en del av lärarlönerna. Ett nära
arbete med lokalsamhällena genom föräldraföreningar har bland
annat lyckats öka flickors skolgång.
Genom ARTF har Sida också bidragit till att skapa och stärka demokratiska strukturer runt om på den afghanska landsbygden och
finansiera lokala utvecklingsprojekt som byborna själva har valt ut.
Över 13 miljoner afghaner har på så sätt fått tillgång till vatten och
sanitet, 53 000 kilometer landsbygdsvägar har byggts eller reparerats
och arbetstillfällen motsvarande över 54,6 miljoner arbetsdagar har
skapats. Villkoren för den privata sektorn har förbättrats genom flera
viktiga reformer, så som till exempel inom lagstiftning relaterat till
markägande.
Hälsoprogrammet under ARTF har finansierat grundläggande
hälsovård i 21 av landets 34 provinser, och ska utvidgas till samtliga
provinser. Totalt har 89 hälsokliniker och 9 sjukhus byggts. Mellan
2012 och 2017 fördubblades vaccinationsgraden bland den fattigaste
femtedelen av befolkningen, till 60 procent.40 Andelen kvinnor som
fick mödrahälsovård ökade från 33 procent till 80 procent mellan åren
2007 och 2018.41
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Vi finansierar partner och går in som finansiell
riskdelare till andra utvecklingsaktörer
Merparten av de biståndsmedel som Sida hanterat under 2019
har vidareförmedlats till samarbetspartner. Genom den verksamhet som Sida finansierar hos våra partner skapas biståndsoch utvecklingsresultat som i sin tur bidrar till målen i strategierna. Vi har finansierat partner antingen genom riktade
statliga bidrag (traditionellt bistånd) eller genom att gå in som
finansiell riskdelare för att mobilisera ytterligare resurser. Att
arbeta med innovativa och katalytiska former av bistånd för att
generera mer resurser och kapital till utvecklingsarbetet har
under 2019 blivit en än viktigare del av Sidas verksamhet och
bidrag till genomförandet av Agenda 2030.

Samarbetspartner
Sidas samarbetspartner kan exempelvis vara organisationer,
föreningar, myndigheter, universitet, banker, företag och kooperativ. De kan vara svenska eller internationella aktörer, eller
aktörer i samarbetsländerna. Som grund för samarbetet finns
ett avtal som tecknas mellan Sida och partnern.
Vårt val av partner har stor betydelse för vilka målgrupper
vi vill nå i den kontext vi verkar i. I exempelvis landspecifika
strategier, som ofta har en stor bredd i strategimålen, strävar vi
efter en portfölj som är välbalanserad mellan en mängd olika
partnerkategorier. I Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet samarbetar vi däremot med en
viss typ av aktörer, nämligen de som bedriver och finansierar
forskning, såsom universitet, högskolor och forskningsråd. I två
strategier är medlen riktade till särskilda aktörsgrupper, det
gäller för: Strategi för stöd genom svenska organisationer i det
civila samhället och Strategi för särskilt demokratistöd genomsvenska partianknutna organisationer.
En mycket viktig kategori av partner till Sida är de multilaterala organisationerna; vi ser dem som nyckelaktörer i implementeringen av de globala målen och Agenda 2030. Under 2019
betalade vi ut 11,7 miljarder till olika multilaterala organisationer vilket utgör cirka 46 procent av Sidas totala utbetalningar.
Vår bedömning är att vi uppnått goda resultat i utvecklings-
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samarbetet samtidigt som vi har kunnat påverka hur dessa
organisationer arbetar. Multilaterala organisationer har en
viktig roll i att samordna biståndsgivarnas dialog i samarbetsländerna och kan upprätthålla dialog med regeringar i länder
där Sverige saknar bilateralt utvecklingssamarbete. Sverige
och Sida har utvecklat breda partnerskap och goda relationer
med viktiga multilaterala organisationer inom FN-systemet och
Världsbanksgruppen.
Sett över en längre period kan vi se att stödet till det multilaterala systemet successivt har ökat, så även under 2019. Det
förklaras av flera faktorer: Den svenska biståndsbudgeten har
fortsatt öka under 2019, och av det följer ökade anslagsvolymer.
Men Sida har också i allt större omfattning verkat i svaga och
fragila stater, och i konfliktrelaterade kontexter, där de multilaterala organisationerna har stor närvaro och god kapacitet
jämfört med bilaterala givare som Sverige.
Vår bedömning är vidare att de multilaterala organisationerna har en god förmåga att leverera resultat i komplexa och
utsatta landkontexter. De har en god förmåga att leda eller
bidra till samordning av många olika utvecklingsaktörers arbete
i våra samarbetsländer. Samtidigt ser vi att den generella trenden av minskad tilltro till och ifrågasättande av multilateralism
och till den globala normativa värdegrunden och rättsordningen
(så som den uttrycks i och genom framför allt FN) har fortsatt
under 2019. I många givarländer påverkas biståndets inriktning
i allt högre grad av nationella egenintressen och prioriteringar.
Sida har under året fortsatt vara en positiv motkraft i denna
negativa trend.
Diagram 3.4 visar att FN är den organisationer som fått
störst bidrag från Sida under 2019; totalt 8,6 miljarder kronor,
vilket motsvarar 74 procent av det totala stödet till multilaterala organisationer och cirka en tredjedel av Sidas totala
utbetalningar. FN är en mycket viktig partner för oss, både
inom humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetet. De främsta samarbetspartnerna inom FN-systemet var under 2019:
UNDP, UNICEF, FAO, UNFPA, UNOCHA, WHO och WFP. Även
Världsbankensgruppen är en viktig samarbetspartner för oss.
Vårt multilaterala stöd till Världsbanksgruppen var under 2019
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Diagram 3.3: Totalt utbetalda medel fördelat per
partnerkategori

Multilaterala organisationer, 46% (11 744 mnkr)
Civilsamhällesorganisationer, 39% (10 139 mnkr)
Offentliga institutioner, 6% (1 601 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut m.m., 4% (1 148 mnkr)
Institution i privat sektor, 2% (460 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk, 1% (334 mnkr)
Övriga, 1% (291 mnkr)

Diagram 3.4: Totalt utbetalda medel fördelat per
kategori av multilaterala organisationer

FN-systemet, 74% (8 642 mnkr)
Världsbanksgruppen, 15% (1 730 mnkr)
Övriga, 10% (1 205 mnkr)
Europeiska unionen, 1% (167 mnkr)
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1,7 miljarder kronor 2019. Detta är en ökning från 2018 då
1,6 miljarder betalades ut.
Under 2019 har vi beslutat om flera nya stöd till multilaterala organisationer. Exempelvis beslutades stöd till en gemensam insats mellan WFP och UNICEF i Uganda.42 Syftet med
insatsen är att öka motståndskraft och social trygghet samt
förbättra hälsa och nutrition för utsatta barn och mödrar. Den
riktar sig till sydsudanesiska flyktingar och värdkommuner
i nordvästra Uganda. Insatsen pågår mellan åren 2019 och
2021, och Sidas bidrag är under denna period 250 miljoner
kronor. Vidare beslutades om en ny insats43 i gränsregionen
mellan Burkina Faso, Mali och Niger, som är hårt drabbad av
terrorattacker. Det är ett FN-gemensamt program mellan åtta
FN-organisationer44. Sida kommer att stödja programmet med
cirka 80 miljoner kronor under en första tvåårsfas och avser
att därefter göra en ny bedömning av ett eventuellt fortsatt
stöd. Syftet med programmet är att förebygga och hantera de
pågående konflikterna och mildra effekterna av krisen och är
tydligt uttryck för hur FN-systemet gemensamt kan och bör
mobilisera i en kriskontext. De deltagande FN-organisationerna
ansvarar för mål och aktiviteter inom ramen för sina respektive
mandat, men på ett sätt som bidrar till ett antal gemensamma
mål, däribland stärkt kapacitet för gränsöverskridande samarbete, förbättrade försörjningsmöjligheter och tillgång till
grundläggande samhällstjänster samt ökad motståndskraft
mot våldsam extremism.
En annan stor partnerkategori är civilsamhällesorganisa
tionerna. De är mycket viktiga aktörer inom biståndet och
därför viktiga samarbetspartner för Sida. Civilsamhälles
organisationerna är oberoende och åtskilda från staten och
marknaden och de bidrar bland annat till demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, minskad fattigdom och
stöd vid humanitära katastrofer. Deras styrka är närheten till
det lokala, som de därför har god kännedom om, samt att de
ofta har en stark förankring hos lokalbefolkningen. Att stödja
civilsamhällesorganisationernas arbete har blivit än viktigare
under 2019, när allt fler länder visar på en tillbakagång i demokratin och organisationer över hela världen vittnar om att de
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begränsas i sitt arbete genom nya restriktiva lagar, eller genom
hot och påtryckningar.
Under 2019 gav vi direktstöd till cirka 400 civilsamhällesorganisationer, med ett totalt belopp på 10,1 miljarder
kronor. Det är 39 procent av Sidas totala utbetalningar.
Civilsamhällesorganisationerna kan delas upp i tre grupper
1) Samarbetsländers organisationer, det vill säga lokala organisationer som finns i våra samarbetsländer, 2) Givarländers
organisationer, det vill säga svenska organisationer och nationella organisationer i andra givarländer samt 3), internationella
organisationer. En del av samarbetet med civilsamhällesorganisationer syftar till att bedriva informations- och kommunikationsverksamhet gentemot svenska målgrupper för att bidra till
ökad kunskap och engagemang för globala utvecklingsfrågor45.
Merparten av stödet går dock till att stödja och stärka civilsamhällesorganisationer i våra samarbetsländer. Vi kanaliserar
stödet på olika sätt, men en stor del går via svenska enskilda
organisationer som Sida har ett strategiskt partnerskap med.46
Under 2019 har vi exempelvis gått in med en garanti till ett
pilotprojekt i Kenya och Uganda där finansinstitutet Oikocredit
ger krediter till kooperativ och deras medlemmar, med främsta
fokus på kvinnliga småföretagare inom jordbrukssektorn.47
Garantin kombineras med kapacitetsutvecklingsstöd genom
våra samarbetsparter Svenska Kyrkan och We Effect. Detta
stöd syftar till att stärka jordbrukskooperativens förmåga att
leverera finansiella tjänster till sina medlemmar; stärka medlemmarna att själva organisera sig och utkräva sina rättigheter
samt att stärka kooperativen att kunna påverka policyutveckling
inom jordbruksområdet. Ett annat exempel på en ny insats
för året är vårt stöd till det femåriga programmet ”Generation
Change!”, med Plan International Sverige som samarbetspart.48
Programmet bygger vidare på Plan Internationals tidigare
arbete och syftar till att stärka barns- och ungas rättigheter,
med särskilt fokus på flickors situation och förutsättningar.
Det ska bidra till ökad ansvarsskyldighet samt ökad kunskap
och medvetenhet i det civila samhället om barns och ungas rättigheter i allmänhet, och sexuella och reproduktiva hälsa och
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Tabell 3.2: T
 otalt bidrag till civilsamhällesorganisationer,
mnkr
2019
Samarbetsländers organisationer

2018

2017

938

790

695

Givarländers organisationer

3 065

3 017

2 702

Internationella organisationer

6 136

5 870

5 304

RES U LTATE X E MP EL : ÖK AD E M Ö J L I GHETER FÖR
U RF O LKSK VI NN O R I G UATE MA L A T I LL S Y SSELS ÄTTN I NG
Sida stödjer organisationen49 Helvetas i Guatemala sedan 2013. Det
totala avtalade stödet sedan projektstart fram till år 2021 uppgår till
135 miljoner kronor. Insatsen genomförs i samarbete med lokalt
näringsliv, jordbruksorganisationer, samt med nationella och lokala
myndigheter.
Syftet med insatsen är att minska fattigdomen bland landsbygdsbefolkning på västra höglandet i Guatemala. Det primära målet med
Helvetas arbete är att stärka målgruppens möjlighet att försörja sig
på småskaligt jordbruk dels genom att facilitera allianser med det
lokala näringslivet, dels genom finansiell utbildning i att beräkna
produktions- och säljkostnader samt möjlighet att ta mikrolån för att
kunna starta egna verksamheter.
Projektet har bidragit till att småskaliga jordbrukare i projektet
har gått samman och startat ett kooperativ för att gemensamt sälja
sina produkter i syfte att uppnå marknadsmässiga priser på varorna.
Kooperativet bidrar även till säkrare leveranser till kunder, och maximerar investerade ekonomiska resurser genom att använda gemensam marknadsföring och lagring. Över 400 affärsnätverk har bildats
inom projektet, vilka bidrar till ökad kontakt med företag för att kunna distribuera och marknadsföra produkter. Drygt 70 000 människor
i västra höglandet i Guatemala gynnas av stödet.
En prioriterad målgrupp inom projektet är urfolkskvinnor som har
begränsade möjligheter att bli ekonomiskt självförsörjande på grund
av starkt befästa traditionella könsroller och diskriminering på arbetsmarknaden. Dessutom äger endast ett fåtal kvinnor den marken
de brukar, vilket stänger dem ute från inflytande i beslutandeprocesser i lokala kooperativ och föreningar. Stärkt ekonomisk egenmakt
för kvinnor kan även bidra till förändrad rollfördelning inom familjen
(se exempel länkat i fotnot).50
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rättigheter i synnerhet. Plan International Sverige genomför
verksamheten i samarbete med Plan Internationals land- och
regionkontor, samt med lokala civilsamhällesorganisationer.
Den tredje största partnergruppen utgörs av offentliga institutioner.51 Att bygga upp den institutionella kapaciteten,särskilt
i de sköra kontexter Sida i ökande grad verkar i, är väsentligt
för hållbar utveckling. I denna kategori ryms samarbete genom
svenska myndigheter som samarbetar med offentliga institutioner i utlandet på central, regional och lokal nivå. I vissa fall
kanaliserar Sida resurser direkt via mottagarlandets institutioner, i andra fall sker samarbetet via en svensk myndighet
som arbetar tätt med en systerorganisation – baserat på ett
bilateralt avtal med stöd från Sida. Under 2019 var 47 svenska
myndigheter (inkluderat högskolor och universitet) engagerade
tillsammans med aktörer i Sidas samarbetsländer och det
sammanlagda beloppet var en knapp miljard.
Vanligaste formen för svenska myndigheter inom biståndet
har varit att myndigheten arbetar tätt med en systerorganisation. Under 2019 har insatserna bland annat bidragit till
skattereformer för ökade intäkter för att minska fattigdomen,
förbättrade statistiska institutioner med stärkta analyser av
statistik och ökad tillgänglighet av fakta till andra aktörer, samt
insatser som stärkt nationella myndigheter som ansvarar för
miljö och klimat. Förutom sina respektive expertisområden
har svenska myndigheter en unik kompetens kring oberoende,
öppen, inkluderande och ansvarsutkrävande förvaltning. Ett
aktuellt exempel från 2019 och som belyser våra bredare myndighetssamarbeten är Strengthened Institutions for a Sustainable
Climate52. Insatsen pågår 2018–2023 och Sida ger totalt 49,5
miljoner kronor i stöd. Sida bedriver insatsen tillsammans av
sex svenska myndigheter – Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, SMHI, Energimyndigheten, SCB och Boverket
– för att kunna erbjuda ett bredare och koordinerat stöd inom
klimatområdet i våra samarbetsländer. Arbetet sker tillsammans med nationella motparter i olika länder. Insatsen syftar
bland annat till att stärka inhemsk kapacitet att kvalitetssäkra
och samordna länders arbete med växthusgasinventering. På
basis av en mer strukturerad datahantering kan effekter av
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klimatförändringar analyseras och därigenom kan åtgärder för
att möta framtida klimatrelaterade utmaningar prioriteras. Den
svenska myndighetsgruppen representerar den svenska funktionen för dylik datahantering, vilket gör deras gemensamma
dialog med sina motsvarigheter i samarbetsländerna särskilt
relevant och givande.53
Sida samarbetar också med svenska universitet, högskolor
och forskningsråd. Inom forskningssamarbetet har svenska universitet under 2019 bidragit med forskarutbildning och handledning av doktorander (som tillbringar delar av sin utbildning
i Sverige). Utöver forskningssamarbetet har universiteten fortsatt att engagera sig i andra områden av specifik relevans för
utvecklingssamarbetet, bland annat inom miljö och klimat, livsmedelssäkerhet och urbana frågor. Sida samarbetar också med
svenska forskningsråd i gemensamma forskningsutlysningar
som främjar forskningssamarbeten mellan svenska forskare,
och med forskare från våra samarbetsländer på områden som
är viktiga för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Biståndsform
Sida följer OECD-DAC:s kategorisering av biståndsformer (eng.
Aid Type) med totalt fem huvudkategorier (se diagram 3.5 på
s. 19). Genom att kategorisera i biståndsformer kan vi få en
bild av hur breda respektive öronmärkta stöd vi ger, men också
vart stödet går. Vilken biståndsform vi använder är till största
del beroende av partners kapacitet, vilka målgrupper vi vill nå,
verksamhetsområde och risker.
De vanligaste biståndstyperna i Sidas verksamhet var under
2019 i fallande ordning: Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (benämnt som bredare stöd nedan), projektstöd, samt
expertstöd och annat tekniskt stöd. Övergripande kan sägas att
program- och kärnstöd samt poolfinansiering är de biståndsformer där öronmärkningen är som minst. Projektstöden
kan se väldigt olika ut och röra såväl stora och små projekt.
Generellt kan dock sägas att öronmärkningen av stödet är
större vid projektstöd än vid program- och kärnstöd samt
poolfinansiering. Biståndsformen expertstöd och annat
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RESULTATEXEMPEL: BEKÄMPNING AV INFEKTIONS
SJUKDOMAR FÖR MÄNNISKOR SOM LEVER I FATTIGDOM
Sida har gett stöd till Special Programme for Research and Training
in Tropical Diseases (TDR)54 sedan 70-talet och är i dag den största
bidragsgivaren till programmet. Sidas stöd uppgår till drygt 177 miljoner kronor för perioden 2016–2019.
Programmet är ett globalt initiativ som genom multidisciplinär
forskning arbetar för att bekämpa infektionssjukdomar som främst
drabbar människor som lever i fattigdom. Detta gör TDR genom att
stärka forskningskapaciteten i sjukdomsdrabbade länder, att omvandla forskningsresultat till konkreta interventioner och att bygga
motståndskraft i sårbara samhällen. Vår sammantagna bedömning
är att TDR genom forskning och innovativa angreppssätt bidragit till
att stärka hälsan för de som lever i stor fattigdom.
Nedan följer exempel på resultat som TDR bidragit med under åren:
•E
 n ny metod för att hitta myggors tillhåll där man använder en drönare utrustade med kameror. Drönarbilderna används sedan för
att bygga en detaljerad karta över området där myggorna lägger
sina ägg. På så sätt kan man döda mygglarverna redan innan de
blivit myggor – och på så sätt hindra spridningen av malaria.
•E
 n app som hjälper massajer att undvika sömnsjuka: Sömnsjuka
sprids av tsetseflugan som smittar både människor och djur. TDR
har bidragit till att ta fram en app som genom klimatdata och GPS
hjälper massajer att hitta områden fria från smittande tsetse-flugor för bete och vatten till sin boskap.
•L
 äkemedel för flodblindhet har godkänts: Runt 20 miljoner
människor är drabbade av sjukdomen flodblindhet. På 30 år har
inget nytt läkemedel för sjukdomen godkänts. TDR:s forskning har
lett till att det mer effektiva läkemedlet moxidectin godkändes av
USA:s läkemedelsmyndighet FDA, vilket innebär att läkemedlet
kan börja användas på bredare front.
•F
 orskare utbildades i implementeringsforskning: TDR har tagit
fram en onlinekurs för forskare, akademiker och andra som arbetar sjukdomsbekämpning, så att de ska bli bättre på att identifiera
flaskhalsar, inkludera lokala samhällen i forskningen och ta fram
planer för att implementera forskningsresultaten. Under 2018 utbildades 1 585 professionella från 106 länder.
•C
 rowdsourcing för fler kvinnor i den egna verksamheten: Efter att
allt för kvinnor sökt forskningsmedel från TDR uppmanade de forskarsamhället att skicka in förslag på hur programmet skulle få fler
kvinnor att ansöka. 311 förslag från 65 länder kom in, och många av
dessa inkluderades ansökningsprocessen. Antalet ökade från 11
kvinnor för 2016–2017 till 48 2018.
•A
 nvänder social innovation för att lösa lokala problem: TDR var
även med och grundade initiativet Social Innovation in Health för att
ta tillvara på människors kunskap om sin kontext och idéer om hur
problem de drabbas av kan lösas. Exempelvis handlar det om att
hitta lösningar för människor som lever i rurala områden långt från
närmsta vårdklinik att få hälso- och sjukvård, och evidens för vad
som fungerar och inte. Med rätt evidens och nära kontakter med
hälsoministerier kan framgångsrika initiativ skalas upp, vilket
bland annat skett i Malawi där människor i avlägsna byar får kvalitativ vård via telefon. På så sätt har mödra- och spädbarnsdödligheten minskat drastiskt och initiativet skalas nu upp nationellt.
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tekniskt stöd rymmer till stora delar de personer vi sekunderar till andra organisationer runt om i världen (se avsnitt
Resursbasprogram).
Sida har under 2019 strävat efter att bibehålla andelen bredare stöd, eftersom de bidrar till ett större ägarskap hos partnern. Dessutom blir situationen mer förutsägbar och flexibel
för den organisation som genomför insatsen eller aktiviteten,
och som ofta verkar i svåra oförutsägbara miljöer. Vår bedömning är att det i förlängningen leder till att biståndet får större
effekt. Vi kan emellertid se att andra givarländer tenderar att
gå mot ökade andelar stöd med hård öronmärkning, varför det
svenska bredare stöden har blivit än viktigare under året. I vissa
fall kan vi se att det svenska stödet kan vara en förutsättning för
organisationen att verka.
Variationen mellan olika kontexter är stor. Exempelvis är
poolfinansiering (där flera givare går ihop i en gemensam pool)
är vanligare i landspecifika strategier än i tematiska. Att samordna givarna är viktigt när större insatser ska genomföras. I
specifika landkontexter är detta möjligt då givare finns på plats
och en gemensam ansats lättare kan samordnas.

Innovativa och katalytiska samverkans- och
finansieringsformer
Sida har i uppgift att skapa utrymme för innovation kring
bistånds- och samarbetsformer som bidrar till global hållbarhet.55 Nu är det bara tio år kvar tills FN:s globala mål ska vara
uppnådda, och det är uppenbart att den nuvarande takten och
de existerande ansträngningarna inte kommer att räcka till. För
Sidas del innebär det att vi måste se till att biståndets begränsade resurser används på ett sätt som stimulerar till andra
investeringar i hållbar utveckling och skyndar på genomförandet av Agenda 2030.
Innovativa och katalytiska samverkans- och finansieringsformer innebär ofta att vi ingår någon typ av partnerskap eller
delar risk med aktörer utanför den traditionella biståndssfären.
Det kan exempelvis handla om näringslivet, forskningen eller
den finansiella sektorn. Sidas bidrag kan vara finansiellt men
kan lika gärna handla om att ställa myndighetens expertis till
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andras förfogande och stimulera till engagemang och förändring.
Sida har under 2019 inlett ett verksövergripande arbete kring
innovativa metoder och arbetsformer som går under arbetsnamnet Sidalabbet. Syftet med arbetet är att stimulera till
nyskapande i det arbete som vi och våra samarbetspartner gör,
genom att stötta utvecklingen av idéer och initiativ som kanske
inte i dagsläget ryms inom existerande verksamhet och arbetssätt. Exempel på projekt som fått stöd genom labbet under
2019 är utvecklingen av nya sätt att mobilisera institutionellt
kapital till sådana delar av Agenda 2030 som privata investerare
ofta väljer bort. Det kan bland annat innebära att vi samarbetar
med banker, pensionsfonder och andra kapitalförvaltare.
Ett annat viktigt arbete vi kan göra för att nå katalytiska
effekter i utvecklingssamarbetet är att främja länders inhemska
resursmobilisering och fungerande skattesystem. Sida har under
året därför fortsatt stödja uppbyggnaden av andra länders skattesystem genom att finansiera samarbeten mellan det svenska
skatteverket och landets motsvarighet.
För att världens länder ska uppnå Agenda 2030:s mål krävs
det att de investerar i vetenskap, inte minst för att förstå hur
agendans olika målområden hänger ihop och bör hanteras.
Sidas ståndpunkt är att forskningen först och främst måste
handla om förhållanden i Sidas samarbetsländer och genomföras med forskare från dessa länder för att leda till förbättrade
levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom. Vi driver
på för en internationell mobilisering av forskningsfinansiering
för Agenda 2030. År 2019 arrangerades ett Global Forum for
Funders i Washington DC, som samlade internationella forskningsfinansiärer för att utforma ett globalt forskningsprogram
för Agenda 2030.
För att uppfylla Agenda 2030 krävs också finansiering från
privata näringslivet och investerare. Näringslivet kan bidra med
ekonomiska resurser men även med drivkrafter, kunskap och
innovation. För att främja detta arbetar vi i ökande grad med
riskdelning med näringslivet. Under 2019 lät Sida56 göra
en studie för att samla in erfarenheter och de många goda
exempel som finns från verksamheten vad gäller samverkan
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Diagram 3.5: Totalt utbetalda medel fördelat per
kategori av biståndsform

Program- och kärnstöd samt poolfinansiering, 59% (15 168 mnkr)
Projektstöd, 37% (9 527 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd, 3% (826 mnkr)
Andra kostnader i givarlandet (Sverige), 1% (148 mnkr)
Övrigt, 0% (48 mnkr)

RES U LTATE X E MP EL : D E MO KR AT I STÖ D T I LL U NG DOMA R
I B O SN I EN-HERCEG OVI N A
Sida ger stöd till ungdomsorganisationen Institute for Youth Development (KULT) och deras treåriga projekt Future Reviving through
Youth Work and (Aspiring) Youth leadership: Building skills for Participatory Democracy i Bosnien-Herzegovina.57 Sida finansierar projektet med 14 miljoner kronor under perioden 2018–2020. Sida bedömer att ungdomsorganisationer har en nyckelroll när det gäller att
uttrycka och formulera ungdomars prioriteringar, behov och intressen.
Målet med insatsen är att stärka ungdomar och ungdomsledare i
syfte att uppnå en mer inkluderande demokratisk process. Det inkluderar lika möjligheter för unga kvinnor och män att forma sina egna
liv och påverka samhället samt en ökad tillit och försoning bland
ungdomar i alla delar av Bosnien-Hercegovina.
Resultatrapporten för under 2018 visade att 4 kommuner bildat
ungdomsråd; 8 kommuner hade etablerat entreprenörsfonder för
unga; 6 lokala ungdomsorganisationer beviljades bidrag; 20 unga
politiker från 18 olika kommuner hade deltagit i träningsprogram
(varav 3 senare kandiderade politiskt) och 25 ungdomstjänstemän i
21 kommuner genomgick träningsprogram. Vidare upprättade KULT
samarbete med landets civilministerium för att undersöka ungdomarnas problem och behov. Minst 1000 ungdomar beräknas ha informerats om aktiviteter som bidrar till social integration, omskolning och vidareutbildning samt alternativa sätt att klara av den
sociala och ekonomiska krisen.
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med näringslivet och finansiella aktörer.58 Studien visar att
när Sida initierade samverkan med näringslivet för ett tiotal år
sedan låg fokus på att utveckla olika instrument, exempelvis
Public Private Development Partnerships (PPDP)59, Challenge
Funds60 och garantier. Nya ansatser har dock utvecklats sedan
dess och olika instrument har kombinerats när det gäller att
genomföra strategier. Samtidigt visar studien att samverkan
med näringslivet och finansiella aktörer sker i varierande grad
inom Sida och på utlandsmyndigheterna.61 I avsnitt Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet framgår vad Sida gör för
att fördjupa samverkan och partnerskapet med näringslivet.
Sida har vidare ett särskilt återrapporteringskrav i regleringsbrevet som innebär att vi ska redogöra för hur garantiinstrumentet används i utvecklingssamarbetet, det återfinns i kapitel
Övrig återrapportering i enlighet med Sidas regleringsbrev.
Inför klimattoppmötet COP 25 som hölls 2019 belönades det
Sida-utvecklade initiativet Beyond the Grid Fund Zambia med
UN Global Climate Action Award – FN:s pris för de mest innovativa, effektiva och skalbara initiativen för att möta klimatförändringarna. På grund av BGFZ:s goda resultat har vi under året
tagit beslut om att expandera BGFZ till Burkina Faso, Liberia
och Moçambique, samt att förlänga projektet i Zambia.

Dialogfrågor och strategisk kommunikation
i strategigenomförandet
Ett av Sidas viktigaste verktyg för att nå framgång i utvecklingssamarbetet är dialog. Vi för också strategisk kommunikation för
påverkan och normativt förändringsarbete med olika aktörer
och samarbetspartner på olika nivåer. I detta avsnitt redogör vi
för hur vi använder dialog och strategisk kommunikation som
verktyg i insatshantering och partnersamarbetet på lokal och
regional nivå. I avsnitt Vi för en normativ dialog och bedriver globalt påverkansarbete framgår vilka typ av frågor vi driver globalt.
Sidas handläggare, både i Stockholm och på utlandsmyndigheter, har under 2019 lagt en relativt stor del av sin tid på dialog
med samarbetspartner, både före, under och efter en insats.
Det är genom dialog som vi säkerställer att våra partner lever
upp till Sidas villkor, förstår och omhändertar de överenskomna
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målen för samarbetet, liksom våra prioriteringar i varje enskild
insats.
I dialogen har vi lagt ett relativt stort fokus på integrering
av de fem perspektiven för att säkerställa partners förmåga
att integrera områdena i de insatser de implementerar. I dialogen får vi också viktig information om våra partners kapacitet;
skulle vi enbart förlita oss på skrivet underlag finns en risk att
vi bara bedömer organisationens förmåga att ta fram dokumentation snarare än dess förmåga att implementera program
och verka i den specifika kontexten. Dialogfrågorna om våra
partners kapacitet har under året till stor del handlat om deras
förmåga att uppnå avtalade resultat, om intern kapacitet, inklusive intern styrning och kontroll, om kvalitet i resultatredovisningen och om säkerhet för organisationens personal. Att bidra
till och följa upp partners arbete inom dessa områden har varit
en viktig del i dialogarbetet. Även antikorruption är en viktig
dialogfråga, både när det gäller korruption som ett utvecklingshinder och som en risk för oegentligheter. Vi lyfter dessa frågor
kontinuerligt med våra samarbetsparter och vi söker i största
möjliga mån säkerställa att de arbetar förebyggande mot korruption, att de löpande informerar Sida om korruptionsmisstankar samt att de uppvisar kapacitet att hantera korruptionsfall.
Att genom dialog bedriva strategisk kommunikation med partner är en nyckelfaktor i att få gehör för svenska prioriteringar
i strategigenomförandet. Vår kommunikation har under året
kretsat kring olika typer av frågor i olika kontexter. Vi har agerat
för svenska prioriteringar och universella normer såsom jämställdhet, miljö och klimat, internationell humanitär rätt, de
mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika
värde. Vi har också drivit frågor rörande minskande demokratiskt utrymme. Under 2019 har vi också arbetat målinriktat mot
en ökad integration av miljö och klimat, både vad gäller fokus
i insatser, men också i dialogen med partner. Den feministiska
utrikespolitiken har även fortsättningsvis en ledstjärna i utvecklingssamarbetet, och Sidas bedömning är att Sverige i givarkretsen ofta har den högsta profilen och stora påverkansmöjligheter inom dessa frågor. Fattigdomsperspektivet har vidare fått
ett stort genomslag i verksamheten, bland annat genom vårt
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RESULTATEXEMPEL: ÖKAD TILLGÅNG TILL ELEKTRICITET
I ZAMBIA
2016 startade Sida och utlandsmyndigheten i Lusaka projektet
Beyond the Grid Fund for Zambia (BGFZ). Projektets första fas löper
fram till 2021 och omfattar drygt 100 miljoner kronor.62 Sedan starten
har Sida beslutat om att utöka projektet till minst fyra länder och
y tterligare 500 miljoner kronor.
BGFZ är en viktig del av Sveriges bidrag till initiativet Power Africa
vars mål är att fördubbla tillgången på elektricitet i Afrika söder om
Sahara. BGFZ syftar till att öka tillgången till elektricitet, förbättra
fattiga människors utkomstmöjligheter och katalysera ekonomisk
aktivitet i Zambia. BGFZ använder en ny och innovativ modell för
offentlig upphandling av utvecklingsresultat (Social Impact Procurement) som syftar till att öka transparensen och säkra kostnadseffektiviteten i det svenska bidraget samt utveckla marknaden för förnybar energi i Zambia. BGFZ gör upphandlingar i konkurrens riktade till
nationella och internationella energiserviceföretag. Enkelt uttryckt
”köper” BGFZ i förväg specificerade utvecklingsresultat på en marknad. Kontrakten med energiserviceleverantörerna är en riskavlastning för dessa företag när de står inför steget att etablera sig eller
skala upp sin existerande verksamhet i Zambia, mobilisera investeringskapital och bygga långsiktigt hållbara företag.
Projektet har gett goda resultat där idag nästan 800 000 människor
fått tillgång till ren och prisvärd elektricitet – människor som annars
skulle ha varit utan det. Detta har resulterat i att människor idag har
lättare att exempelvis läsa läxor, ladda mobiler och lyssna på radio. El
skapar också jobb genom möjligheten att d
 riva butiker och andra
småföretag, dessutom har nästan 1700 jobb skapats hos de företag
som BGFZ samarbetar med. Utöver detta har BGFZ mobiliserat 330
miljoner kronor i additionellt kapital från framförallt privata investe idra till att energitjänsterna
rare.63 Dessa investeringar ska på sikt b
som fonden stöder blir oberoende av biståndsfinansiering.

RESULTATEXEMPEL: EFFEKTIVISERAD
ENERGIANVÄNDNING I BOSNIEN-HERCEGOVINA
Sida ger mellan åren 2014–2021 stöd till UNDP:s projekt Green Economic Development (GED) i Bosnien-Hercegovina. Sidas totala stöd
för denna period uppgår till 132,9 miljoner kronor.64
Målet med GED är att effektivisera energianvändningen och använda mer förnybara energikällor i Bosnien-Hercegovina.
Resultatrapporten för åren 2014–2018 visar att 140 byggnader har
renoverats för att bli mer energieffektiva och cirka19 miljoner kronor
av offentliga medel sparas in varje år. Omkring 10 000 ton mindre koldioxid släpps ut årligen. Vidare genomfördes över 270 energigranskningar på offentliga byggnader för att identifiera var och hur man bäst
kan sätta in åtgärder för energieffektivisering. Energieffektiviseringsåtgärder med ombyggnationer har bland annat genomförts i 84
skolor, 17 förskolor, 14 hälsoinrättningar, 8 sociala institutioner och
14 andra offentliga byggnader. Över 109 000 användare har fått bättre
inomhusmiljö.
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systematiska arbete med mångdimensionell fattigdomsanalys,
något vi också driver i dialogen med partner och i givarkretsen.
Under 2019 har vi omhändertagit resultaten från en studie
som genomfördes 2018 – Study on Cooperation Partners’
Experiences of the Interaction with Sida. I denna framkommer att
Sidas partner uppskattar det nära förhållandet och tillgängligheten till Sidas personal, och att det också är detta som skiljer
Sida från andra givare. I regel upplever samarbetspartner relationen som nära och jämställd, och att Sida har ett flexibelt och
öppet förhållningssätt. Men problem i relationen med partnern
kan också noteras, bland annat att Sida har en hög personalrotation i fält och att personalen kan ha olika uppfattningar om
vilka återrapporteringskrav som ställs, till exempel vad gäller
detaljeringsnivån i rapporteringen.65

EU-delegeringar
EU:s medlemsländer och EU:s institutioner bidrar tillsammans med mer än hälften av världens samlade internationella
utvecklingsbistånd66. Sverige bidrog med 2,4 miljarder kronor
till EU:s biståndsbudget 201967.
Sida är ackrediterad att hantera EU-medel. År 2019 var
antalet EU-delegeringar tio stycken och gällde verksamhet i
Afghanistan, Albanien, Georgien, Kambodja, Kenya, Kosovo,
Ukraina och Vitryssland samt en regional insats i Afrika.
Samtliga delegeringar är inom prioriterade tematiska områden
i svenska strategier för utvecklingssamarbete. Denna princip
möjliggör att additionella resurser allokeras och att resultat
och genomslag kan utvidgas. Under 2019 uppgick de totala
EU-delegeringarna genom Sida till 78,8 miljoner euro.
Sida delegerar medel till EU för en regional insats i Asien
samt för samarbete med det civila samhället i Sudan. Under
2019 uppgick de totala delegeringarna från Sida till EU till
200 miljoner kronor.
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RESULTATEXEMPEL: SAMFINANSIERAD INSATS FÖR ATT
STÖDJA AKTÖRER I REFORMEN AV KAMBODJAS OFFENTLIGA
FINANSIELLA STYRSYSTEM.
Sida och EU samfinansierade insatsen Partnership for Accountability
and Transparency in Cambodia68 mellan åren 2016–2019. Sida bidrog
med 32 miljoner kronor medan EU bidrog med sju miljoner euro.
Hanteringen av EU:s medel delegerades till Sida.
Stödet är ett komplement till EU:s sektorbudgetstöd till reformen
av Kambodjas offentliga finansiella styrsystem. Syftet är att stödja
aktörer och områden som är viktiga för reformen, men som inte nås
via sektorbudgetstödet. Det gäller skatter, extern granskning av budgeten, statistik samt anti-korruptionsinsatser i samarbete med det
civila samhället. Fem kambodjanska organisationer berörs och i två
av fallen samarbetar parterna med svenska myndigheter.69
Följande resultat har insatsen bidragit till: Det kambodjanska
skatteverket har lanserat ett så kallat ”call centre”, dit kambodjanska
medborgare anonymt kan vända sig för att få information i skattefrågor. Kambodjas riksrevision har anskaffat ett nytt IT-system samt
tagit fram en policy för intressentsamverkan. Informationsmaterial
om riksrevisionens roll och mandat, samt vilken typ av revision som
utförs, är under utarbetande. Den enskilda organisationen Parliamentary Institute of Cambodia har utbildat anställda vid senatens utredningskontor i makroekonomisk och finanspolitisk analys. En funktion
liknande Riksdagens utredningstjänst är under uppbyggnad.
Kambodjas statistikmyndighet publicerar numera nationalräkenskaperna årligen och ytterligare data, bland annat från regelbundna
hushållsundersökningar, har integrerats i materialet. Transparency
International Cambodia har anordnat offentliga forum för att sprida
kunskap och öka medvetenheten bland medborgarna om statsbudgeten. De verkar också tillsammans med andra enskilda organisationer för att allmänheten ska ges mer insyn i budgetprocessen
och för att parlamentets och riksrevisionens tillsynsfunktion ska
stärkas.70
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RESULTATEXEMPEL: SAMFINANSIERAD INSATS FÖR ATT
STÄRKA ETT ÖKAT LOKALT SJÄLVSTYRE I UKRAINA
Sida samfinansierar insatsen Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme (U-LEAD)71 tillsammans med EU,
Tyskland, Danmark och Polen. Insatsen löper mellan 2016–2021 och
är uppdelad i två delar, där Sida och Tysklands biståndsorgan GiZ ansvarar för varsin del. Budgeten för Sidas del är 32,4 miljoner euro och
den totala budgeten 102 miljoner euro (dvs inkl. GiZ del).
Insatsen syftar till att stärka Ukrainas decentraliseringsprocess
för ökat lokalt självstyre. Upp till 600 kommuner får stöd av programmet, vilket också inbegriper etablerandet av nya, eller uppgradering
av befintliga, medborgarkontor. Stödet innefattar bland annat utbildning av personal, utveckling av handböcker för administrativ service
samt inköp av bland annat möbler, IT-utrustning och mobila enheter
(så kallade rullande medborgarkontor). Utöver detta ingår även stöd
till utveckling av IT-infrastruktur för smidigare hantering av administrativa tjänster.72
Som ett resultat av insatsen hade i slutet av 2019 cirka 135 kommuner fått stöd att etablera, utveckla och uppgradera medborgarkontor för ökad tillgänglighet för medborgare. Sex kommuner hade
fått tillgång till mobila enheter, dvs fordon utrustade som ett mindre
medborgarkontor, vilka besöker orter regelbundet och tillhandahåller administrativa tjänster. Totalt har cirka en miljon ukrainska medborgare fått tillgång till förbättrad service hittills, och cirka sju miljoner förväntas att nås när programmet är avslutat73. Under året har
även IT-infrastrukturen överlämnats till Ministeriet för digital omvandling som är huvudansvarigt ministerium för administrativ service i Ukraina.
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Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet
Det finns tillräckligt med resurser hos världens länder och privata aktörer för att genomföra Agenda 2030 och uppnå Globala
målen för hållbar utveckling. Utmaningen är att mobilisera
engagemang och stärka kapacitet för att omdirigera dessa
resurser.
Sida arbetar därför med att mobilisera engagemang, stärka
kapacitet och öka kunskap såväl i Sverige som utomlands, både
hos privata och offentliga aktörer samt hos allmänheten. Denna
verksamhet ryms till största del i Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar
utveckling samt Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället
2016–2022, även om andra strategier också bär dessa element.

Samverkan och partnerskap med näringslivet
För att genomföra Agenda 2030 krävs innovativa finansieringsmodeller och finansiering från privata näringslivet och investerare. Detta uttrycktes särskilt i Addis Ababa Action Agenda.74
Förutom att bidra med ekonomiska resurser kan näringslivet
bidra till utvecklingen i världen med drivkrafter, kunskap
och innovation. En avgörande fråga för Sida är hur vi inom
utvecklingssamarbetet kan använda våra resurser för att uppnå
största möjliga katalytiska effekt.
För att bidra till detta arbetar vi i partnerskap och i samverkan med näringslivet och finansiella aktörer. Det gör vi på olika
sätt; dels i så kallade insatsportföljer som en del av genomförandet av strategierna, dels genom nätverk och partnerskap
som vi samordnar, såsom Swedish Leadership for Sustainable
Development (SLSD) och Swedish Investors for Sustainable
Development (SISD).
SLSD är ett nätverk som samordnas av Sida och som består
av 26 företag och expertorganisationer med svensk koppling.
Närverkets mål är att öka takten i genomförandet av Agenda
2030 internationellt. SISD samlar Sveriges största investerare,
det vill säga pensionsfonder, AP-fonder, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och investmentbolag kring deras roll och möjligheter vad gäller Agenda 2030. SISD består av 18 aktörer inom
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området, med ett samlat förvaltat kapital på över 7 500 miljarder kronor. Nätverket möjliggör lärande, dialog, erfarenhetsutbyte och arbete i projekt kring investerarnas roll för genomförandet av Agenda 2030. Nätverket har kommit fram till att
investerarnas roll i arbetet med Agenda 2030 är att investera,
kräva transparens och redovisning samt agera i ägarstyrningsfrågor. SISD arbetar med erfarenhetsutbyte, lärande, kommunikation och att utforska möjligheter för investeringar i linje med
de globala målen. SISD har även som mål att inspirera till fler
partnerskap kring investerarnas roll på den globala arenan75.
Vår ambition är att SISD ska driva på för att fler hållbara investeringar görs och att fler sådana görs i utvecklingsländer.

Samverkan och genomförande under 2019
Under 2019 etablerade SLSD-nätverket en ny modell för samarbetet, detta för att svara upp mot några av de rekommendationer som kom fram i förra årets utvärdering av nätverket. Den
nya modellen handlar om att utveckla lösningar, metoder och
nya partnerskap för att nå de Globala målen för hållbar utveckling samt inspirera och påverka fler aktörer att bidra till målen.
Det har gjorts genom:76
1) Action Lab – en arena för partnerskap, utveckling och
uppskalning av lösningar. Nätverket påbörjade en Action Labprocess för analys och utveckling av hållbara leverantörskedjor77, utforskade möjligheten för ett Action Lab om förnybar
energi i södra Afrika78, och höll i en Action Lab-workshop kring
arbetstillfällen och yrkesutbildning för ungdomar79.
2) Inspiration Studio – tillfällen för att inspirera, dela information och skapa nätverk. SLSD-nätverket genomförde under
2019 sex evenemang om hållbarhetsrapportering80, hållbar
livsmedelsproduktion81, hållbara investeringar82, klimat83 och
partnerskap84. Några av dessa hölls gemensamt med SISD för
att skapa kopplingar och hitta synergier mellan dessa aktörsgrupper.
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RESULTATEXEMPEL: ÖKADE MÖJLIGHETER TILL
SYSSELSÄTTNING FÖR UNGA ZAMBIER
Sida gav mellan åren 2015–2018 stöd till projektet Zambian Industrial
Traning Academy (ZAMITA). Projektet genomfördes som ett samarbete mellan privat och offentlig sektor, i ett så kallad Public Private
Development Partnership (PPDP). Sidas stöd var totalt 12,9 miljoner
kronor. Ansvaret för projektets genomförande låg hos UNIDO (FN:s
organ för industriell utveckling) i samarbete med Sida, Volvo,
NORTEC (en yrkesskola i Ndola) och TEVETA, den zambiska myndigheten för yrkesutbildning.85
Målet med projektet var att öka unga zambiers möjligheter till
sysselsättning inom framförallt gruvindustrin genom att erbjuda en
effektiv och relevant yrkesutbildning. Vidare skulle detta hjälpa dem
att öka sin kompetens och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.
Projektet inleddes med att etablera en modern akademi som var
behjälplig med att skapa relevanta utbildningsprogram och utbilda
elever inom gruvindustrin.
Projektet har givit resultat i form av att cirka 670 studenter har
utbildats, en ny nationell läroplan för Heavy Equipment Repair (HER)
utvecklats (som motsvarar industrins aktuella behov) och kapaciteten för att leverera utbildningar i enlighet med denna har ökats.
Lärdomarna från projektet kommer att tas tillvara i en fas 2, som
inleddes under 2019, och fokuserar på utbildning av lastbilsmekaniker i samarbete med Volvo Sverige och Volvo Sydafrika

RESULTATEXEMPEL: EFFEKTIV MJÖLKPRODUKTION BLAND
SMÅSKALIGA BÖNDER I BANGLADESH, MED FOKUS PÅ UNGA
OCH KVINNOR
Mellan åren 2013–2018 gav stöd till ett projekt vid namn Dairy Hub and
Dairy Academy Development86 i Bangladesh. Sidas stöd omfattade totalt 20,9 miljoner kronor. Projektidén utvecklades av Tetra Laval och
ett bangladeshiskt livsmedelsproducerande företag vid namn PRAN.
Det genomfördes i samarbete med UNIDO och Jordbruksministeriet
i Bangladesh.
Målet med insatsen var att utbilda mjölkbönder, främst fokus på
unga och kvinnor, i moderna jordbruksmetoder för att skapa effektiv
mjölkproduktion. Genom en innovativ affärsmodell, med utbildning i
moderna metoder för djurhållning och säkrad tillgång till mjölkuppsamlingsstationer, inkluderades bönderna i den formella värdekedjan.
Sida bedömer att projektet har gett goda resultat: Avkastningen
per ko ökade med 118 procent och inkomstmöjligheterna för drygt
10 000 småskaliga mjölkbönder ökade med i genomsnitt 137 procent87. Vidare ökande antalet bönder med mjölkproduktion som primär inkomst med 1897 procent. Modellen har vidare inspirerat designen av att större Världsbanksprojekt som täcker fler, och andra
distrikt i Bangladesh.88
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3). Influence Factory – extern kommunikation för att inspirera
och påverka andra aktörer att bidra till de globala målen.
Företagen var med och bidrog till olika strategier för utvecklingssamarbete.89
Det hölls även ett möte mellan Sidas generaldirektör och
representanter från företagens ledningsnivå för att diskutera
nätverkets utveckling och framtida fokus90. Tre nya medlemmar
har vidare tillkommit under året: Business Sweden91, Epiroc92
och TUI Nordic93.
Vår bedömning är att SLSD under året har utvecklat och
använt den nya arbetsmodellen för att utforska teman och samarbetsområden där företagen vill engagera tillsammans. Detta
har lett till en tydligare inriktning och fokus för nätverket.
Under 2019 har en rad olika aktiviteter genomförts inom
ramen för SISD. Det har bland annat varit nätverksmöten, inspirationsföreläsningar samt seminarier med olika teman (exempelvis investerarnas roll i klimatagendan) och med olika aktörer
(exempelvis Världsbanken). Inom nätverket har två rapporter
tagits fram under året: en med goda exempel från hållbara
investeringar94 och en annan om utmaningar och möjligheter
för investerare kopplat till arbetet med Agenda 203095. Utöver
det har SISD-medlemmarna i samarbete med Sida arbetat
aktivt, dels inom sex arbetsgrupper med fokus på olika globala
mål, dels i en grupp som utforskar utmaningar och möjligheter
för investeringar i linje med Agenda 2030. Arbetsgrupperna
har som exempel tagit fram metodstöd, utforskat nya investeringsmöjligheter och medverkat i externa evenemang.96 Under
FN:s Financing for Development Forum i New York medverkade
Sidas generaldirektör tillsammans med sex verkställande
direktörer i en panel under SDGI-Fair kring investerarnas roll
på Agenda 2030. Fyra verkställande direktörer medverkade
också under Världsbankens vårmöte och talade om investerarnas roll på en högnivålunch. Under Almedalsveckan ordnade
SISD/Sida ett seminarium med flera medverkande SISDmedlemmar kring finanssektorns roll och betydelse för klimatagendan, även denna med verkställande direktörer och Sidas
generaldirektör.
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SISD arbetar också för att påverka den internationell dialogen kring investerarnas roll på Agenda 2030. UNDESA började
följa SISD 2017 och 2018 kom idén om ett globalt partnerskap,
med inspiration från SISD upp. Denna idé realiserades den
16 oktober 2019 då FN:s generalsekreterare lanserade Global
Investors for Sustainable Development Alliance (GISD).97 GISD
består av 30 verkställande direktörer från några av världens
mest inflytelserika finans- och industriaktörer. GISD kommer
att fokusera på investerarnas roll för de globala hållbarhetsmålen och förhoppningen är att GISD ger nya möjligheter för
att sprida och skala upp hållbara investeringar och mobilisera
kapital för Agenda 2030. SISD har en plats i GISD, och Sida är
aktiv i den operativa strategigruppen och i tillhörande arbetsgrupper samt ger stöd och råd till UNDESA i genomförandet av
GISD.98

Samverkan och partnerskap med svenska myndigheter
Svenska myndigheter har deltagit i det svenska utvecklingssamarbetet i över fyrtio år. I dag är ett trettiotal svenska
myndigheter engagerade tillsammans med aktörer i Sidas
samarbetsländer. Vanligaste formen för svenska myndigheter
inom biståndet har varit att myndigheten arbetar tätt med en
systerorganisation – baserat på ett bilateralt avtal med finansiellt stöd från Sida (se avsnitt Vi finansierar partner och går in som
finansiell riskdelare till andra utvecklingsaktörer).
Under de senaste åren har flera svenska myndigheter stärkt
sina insatser inom olika tematiska områden genom att arbeta
mer tillsammans. I dessa fall har Sida utvecklat sin roll; förutom
att vara finansiär och dialogpart har vi även fungerat som katalysator och/eller facilitator. Det innebär att vi har satt igång eller
visat vägar som kan inspirera till att fler myndigheter och även
andra aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål. Här har vi
också varit med och skapat insatsernas innehåll och riktning.
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RESULTATEXEMPEL: MINSKADE HÄLSORISKER OCH
FÖRBÄTTRAD MILJÖ GENOM BÄTTRE HANTERING AV
KEMIKALIER OCH BEKÄMPNINGSMEDEL I SYDOSTASIEN
Den ekonomiska tillväxten i Sydostasien har inneburit ökad användning av kemikalier, både inom jordbruk och industri. Bristande kontroll, märkning och kunskap drabbar lokalbefolkningens hälsa och
miljö. Sida finansierade därmed mellan 2007–2019 programmet
Towards a Non-Toxic South-East Asia.99 Sidas avtalspart var Kemikalieinspektionen och programmet hade en total budget på 184 miljoner kronor. Kemikalieinspektionen samarbetade i sin tur med FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), två nätverk av civilsamhällesorganisationer – Pesticide Action Network Asia and Pacific (PANAP) och The Field Alliance (TFA) – samt regeringarna i Laos,
Kambodja, Myanmar, Thailand och Vietnam.
Målet med programmet var att bygga upp kärnkunskap hos befolkningen samt institutionell kapacitet hos myndigheterna i regionen, samt att ge råd för hur man sätter upp lagar och regelverk kopplat till kemikalieanvändning. Programmet arbetade långsiktigt, både
för att det bidrar till en ökad kunskapsnivå och för att det möjliggör
att bygga förtroende med länder och myndigheter. En annan av styrkorna inom programmet var att det sträckte sig från fälten till lagstiftarna på nationell nivå.
Programmet har varit framgångsrikt och har bidragit till minskade risker för hälsa och miljö genom bättre hantering av kemikalier
och bekämpningsmedel. Över 80 000 bönder utbildades av FAO och
fler än 20 000 studenter, lärare och bönder utbildades av TFA. 60 000
bönder har vidare utbildats i alternativa jordbruksmetoder av
PANAP. Kemikalieinspektionen har arbetat med att länderna ska
anta ett globalt system för klassificering av kemikalier, något som
skett i Vietnam och Thailand. Dessutom har myndigheten medverkat
till utveckling av lagstiftning kring bekämpningsmedel i Vietnam,
Kambodja och Laos. En viktig framgång är att Laos nyligen antog
lagen ”Laws on Chemical Management” och är i färd med att göra
detsamma gällande förordningen om bekämpningsmedel.100
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Samverkan och genomförande under 2019
Inom Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP),
bidrar svenska myndigheter i stor utsträckning som genomförare och samarbetspartner. Här är Sidas roll bland annat
att verka katalytiskt och föra samman myndigheter med
internationella och/eller lokala aktörer. Under året initierade
vi exempelvis en ny insats där Arbetsförmedlingen samverkar
med Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket
och det sydafrikanska institutet Economic Policy Research
Institute101. Målet är att deltagare från fem afrikanska länder
ska införa eller stärka hållbara sociala trygghetssystem. De
svenska myndigheterna bidrar med sin expertis som har efterfrågats av den sydafrikanska organisationen, som i sin tur
bistår med expertkunskap om sociala trygghetssystem i en
afrikansk kontext.
Vi har under året stimulerat myndigheter att utveckla
sitt arbete med kapacitetsutveckling. Det har inneburit nya
angreppssätt för att öka kunskapen inom området. Sida
Partnership Forum (SPF) har satsat på att nå ut till myndigheterna och startat en ny kurs som heter ”Bortom workshop”102
(se avsnitt Utbildning och kapacitetsutveckling för Sidas samarbetspartner) som syftar till att skapa förutsättningar för
hållbar kapacitetsutveckling i internationellt samarbete. Vi har
genom denna kurs kunnat se att ett starkare ”Sverigelag” har
vuxit fram för att stödja kapacitetsutvecklingen i samarbetsländerna. Med i detta förändringsarbete är Domstolsverket,
Kemikalieinspektionen, Kommerskollegiet, Lantmäteriet,
Arbetsförmedlingen, Medieinstitutet Fojo, Migrationsverket,
Statistiska centralbyrån, Hav- och vattenmyndigheten och
Naturvårdsverket.
För att ta reda på vilka kunskapsgap och behov av stöd eller
utveckling det finns hos svenska myndigheter när det gäller att
arbeta med kapacitetsutveckling, samarbetar vi med forskare
vid Lunds universitet.103 Forskningsteamet är i skrivande stund
i fasen då de analyserar resultaten tillsammans med ett antal
myndigheter, för att se vilken support Sida bör ge eller vad som
bör tas om hand på annat vis. Detta innebär utbyte av erfarenheter mellan myndigheterna. Redan under Myndighetsforum
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2019104 presenterades delresultaten. Forumet fokuserade även
på olika former för samverkan och partnerskap.
För att stärka innovativa förhållningssätt inledde Sida under
2019 ett samarbete med Vinnova. Inom ramen för detta förde
vi samman aktörer dels från utvecklingssamarbetet, dels från
det svenska innovationssystemet, och vår förväntan är att nya
partnerskap ska formas vilket i förlängningen gynnar samarbetsländerna. Genom möten har Vinnova och Sida verkat för att
hitta synergier och frigöra svensk innovationskraft för hållbar
utveckling. Hittills har två gemensamma seminarier ägt rum –
ett i Almedalen och ett i Stockholm.105
Under 2019 fortsatte Sida att utveckla samarbeten där även
näringslivet finns med. Vi ser att svenska myndigheter kan
utveckla sitt samarbete för att bättre möta behoven hos privata
företag som vill etablera sig i utvecklingsländer. En studie inleddes exempelvis 2019 inom ramen för den tioåriga satsningen
på hållbar energi i Afrika, Power Africa106, för att se vilka behov
energiföretagen har när det gäller etablering i Afrika söder om
Sahara samt vilka stödformer svenska myndigheter erbjuder.
Studien har tillkommit genom ett samarbete mellan Sida och
Energimyndigheten.107 Övriga offentliga aktörer som ingår i studien är Business Sweden, Tillväxtverket, Utrikesdepartementet,
Swedfund, Almi Invest och Exportkreditnämnden. Genom att
jämföra företagens behov och myndigheternas stöd vill Sida
hitta inspiration till nya stödformer och utvecklad samordning
mellan svenska myndigheter för att bättre matcha behoven hos
företagen. I november 2019 höll vi en workshop med myndigheter och företag för att tillsammans bena ut hur stöderbjudandet
från offentligt håll kan utvecklas och samordnas.
Inom nätverket Svenska myndigheter i samverkan för
Agenda 2030108 – som Sida och Naturvårdsverket startade år
2016 – har vi under året verkat för att stärka ägarskapet hos
andra myndigheter. Det här är ett exempel på hur Sida verkat
för att få igång samverkan för att sedan lämna över samordningen till annan myndighet. Under hösten 2019 tog nämligen
Folkhälsomyndigheten över samordningen och Sida bidrar,
som en av flera myndigheter, med förslag på samarbeten eller
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RESULTATEXEMPEL: FÖRBÄTTRAD SKATTEBAS I KENYA
Mellan åren 2014–2019 gav Sida stöd till det kenyanska skatteverket
Kenya Revenue Authority (KRA) i två insatser, dels Data Warehouse
and Business Intelligence (DWBI)109, ett verktyg för behandling av
data om skattebetalare, dels ett samarbete mellan svenska skatteverket (SKV) och dess kenyanska motsvarighet Kenya Revenue Authority (KRA)110. Det totala stödet för insatserna var 75 miljoner kronor för hela perioden.
Målet med insatserna var att öka skatteintäkter och bredda skattebasen genom att stödja KRA i att förbättra analysen av risker relaterade till skattedisciplin samt öka KRA:s fokus på skattebetalarna
som kunder.
KRA ansvarade för upphandlingen och installationen av DWBI,
som finansierades av Sverige, Danmark och Kenya. Samarbetet mellan KRA och SKV bestod av tre delar: (1) förbättrad riskhantering, (2)
en effektiv användning av DWBI samt (3) förändringshantering, det
vill säga att öka KRAs inre effektivitet genom att förbättra måluppfyllnad, värden och principer samt att öka och förbättra KRAs fokus
på skattebetalarna som kunder.
Sidas bedömning är att stödet varit relevant, effektivt, kostnadseffektivt och, med dess fokus på att förstärka KRA:s egen kapacitet,
hållbart. Att redan nu säga något om de långsiktiga effekterna av
projektet är för tidigt, men ett par konkreta resultat har noterats:
Bland annat har KRA har skapat struktur och rutiner för riskhantering, etablerat en ny enhet för detta och infört ett policyramverk för
skattedisciplin. Det har också ett mer riskbaserat tillvägagångssätt
för skattekontroll och större fokus på skattebetalarna. KRA har vidare i högre grad lyckats leva upp till sin vision och uppdrag. Sidas stödet sammanfaller med väsentliga ökningar i skatteuppbörden, en
enorm ökning i skattebasen och en signifikant förbättring i skattedisciplinen som beror delvis på de svenska insatserna. Att tillskriva förändringarna direkt till programmet är dock svårt.111

RESULTATEXEMPEL: FÖRBÄTTRAD BUDGETPROCESS GENOM
STÄRKT INTEGRERING AV JÄMSTÄLLDHET I UKRAINA
Sida stödjer projektet Gender responsive budgeting project in Ukraine
(GRB)112 som genomförs i samarbete med det ukrainska finansdepartementet. Stödet löper mellan 2013–2021 och omfattar totalt 70
miljoner kronor.
Det långsiktiga målet med projektet är att öka den ekonomiska
effektiviteten inom budgetallokeringar som beaktar mäns och kvinnors olika behov. Projektet ska förbättra budgetprocessen genom
stärkt integrering av jämställdhet.
Projektet har bland annat resulterat i att det ukrainska finansdepartementet med början 2019 rekommenderat alla departement och
myndigheter att göra en jämställdhetsanalys av alla budgetar. En
jämställdhetsanalys av en budget kan till exempel påverka hur en
kommun lägger upp kollektivtrafiken på natten. Det kan också innebära att en kommun väljer att jobba med skolbarns attityder till
könsnormer. Ytterligare en fördel med att göra en jämställdhetsanalys i budgetarbetet är att insynen och transparensen ökar, och därmed minskar risken för korruption.

Resultatredovisning

gemensamma satsningar. Som ett nav för nätverket finns ett
forum för myndigheternas generaldirektörer; det så kallade
GD-forumet, som har haft sammanlagt sex möten – senast i
november 2018. Här diskuterar de högsta cheferna stora frågor
kring Agenda 2030 – såsom olika metoder, styrning och vägledning samt gemensamma operativa områden att verka för.
Under 2019 skickade styrgruppen in ett remissvar på Agenda
2030-delegationens slutbetänkande till Regeringskansliet.113
En annan gemensam fråga är att effektivisera hur myndigheterna kommunicerar med varandra och ta fram en digital plats
för att dela dokument. Myndigheterna har också tagit fram en
hållbarhetsbarometer som de kan använda för att utveckla sitt
hållbarhetsarbete internt. Ett tredje område är en större satsning med en stor arbetsgrupp kring innovativa arbetssätt som
precis startat.
Sida har också under året satsat på att öka kunskapen om
hur myndigheter kan integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sina insatser. Exempelvis arrangerande Sida tillsammans med
Arbetsförmedlingen en nätverksträff för tolv myndigheter114.
Syftet med träffen var att lära sig hur man på ett tidigt stadium
kan få in ett genusperspektiv.
Slutligen, en svensk aktörsplattform för bättre havsmiljö och
minskad fattigdom lanserades av Havs- och vattenmyndigheten
och Sida i Almedalen 2019. Plattformen ska samla svenska
aktörer (departement, myndigheter, akademin, enskilda organisationer) som genom en förbättrad havsmiljö på olika sätt
skapar möjligheter till utveckling för människor som lever i
fattigdom. Plattformen finansieras av Sida genom HaVs globala
program ”SwAM Ocean”, och den hade ett uppföljningsmöte
den 17 september 2019.115
Vår bedömning är att samarbetet med andra svenska myndigheter, och deras partnerskap med andra aktörer, är en effektiv samverkansform för att bidra till hållbart och demokratiskt
institutionsbyggande i samarbetsländerna. Det är tydligt att
konkreta samarbeten öppnar upp för förenklingar och innovativa inslag. Vi ser också att myndigheterna nu har större tillit till
varandra när de arbetar med att förbättra sina gemensamma
metoder och insatser.
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Myndighetssamarbete (Twinning och TAIEX) finansierat
genom EU:s biståndsbudget
Sida ska enligt myndighetens instruktion vara nationell kontaktpunkt för både Twinning och TAIEX (Technical Assistance
Information Exchange). Twinning och TAIEX är EU:s program
för institutionsbyggande i länder utanför EU. Verksamheten
baseras på ömsesidiga partnerskap mellan institutioner i
EU-medlemsländer och motsvarande institutioner i EU:s partnerländer.116 Programmen syftar till att stärka partnerländernas förvaltningar i linje med EU:s standarder och regler samt
till att bygga relationer mellan institutioner i medlemsländer
och i partnerländer. Sidas roll är att främja, utveckla och stödja
svenska myndigheters deltagande i Twinning och TAIEX projekt.

Twinningverksamhet under 2019
Under 2019 har Sida tagit vidare arbetet med att synliggöra
kopplingen mellan Twinning-projekt och Agenda 2030, med
syfte att öka myndigheternas intresse för Twinning. Modellen
som vi utvecklade under 2018 har under 2019 presenterats
under ett dialogmöte med deltagande från svenska myndigheter, Utrikesdepartement och andra relevanta departement.117 Sida har bidragit till rådgivning och skräddarsydda
utbildningar till Migrationsverket, Ekonomistyrningsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen samt
Universitetskanslersämbetet118.
Sida har beviljat sex ansökningar om finansiellt stöd kopplade till EU:s Twinning-projekt under 2019.
Det finansiella stödet har gått till Ekonomistyrningsverket
för en sonderingsresa till Nordmakedonien vilken har utmynnat i en projektansökan med Italien och Tyskland119; till
Migrationsverket för stöd till två nya ansökningar för verksamhet i Serbien120; till Arbetsförmedlingen för en ansökan om
Twinning-projekt i Georgien121 och till MSB för genomförande
av en Fact Finding Mission i Armenien med syfte att utarbeta en
Twinning-projektansökan122. De totala utbetalningarna under
2019 var 1,8 miljoner kronor.123
I jämförelse med andra EU-stater är de svenska myndigheternas intresse för EU:s Twinning lågt, och antalet inlämnade
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anbud är relativt få. Vi har dock noterat en försiktig uppgång i
intresset hos svenska myndigheter under 2019. Detta kan vara
en effekt av att Sida under 2019 haft en mer aktiv roll i att engagera och motivera både myndigheter och deras uppdragsgivare,
samt av att vi sedan 2018 tillämpar en ny modell för kostnadsersättning som kompensation för ersättningsbortfall. En annan
bidragande faktor är troligtvis att EU under året har ökat antalet
publicerade ficher (projektförslag).
Rådgivningsstödet och möjligheten till skräddarsydda
utbildningar är uppskattat och uppges av berörda myndigheter
bidra till att de kan ansöka om och vinna Twinning-projekt.
Exempelvis har Migrationsverket, som nyttjat både finansiellt
stöd och rådgivningsstöd under 2019, lyckats vinna ett projekt i
Serbien och planerar att lämna in ytterligare en ansökan för ett
projekt i Serbien124. Sidas proaktiva roll i att bidra med information om det internationella påverkansarbetet, och att Sida delar
med sig av sitt nätverk bestående av andra EU-myndigheter,
lyfter de svenska myndigheterna också fram som en viktig
förutsättning för att de ska kunna engagera sig i Twinningsamarbeten.125
EU har under 2019 publicerat en utvärdering av Twinninginstrumentet för 2010–2017.126 En av dess slutsatser är att
Twinning har bidragit till att främja EU:s utvidgning och grannskapspolitik genom att stärka ländernas institutioner. Det
konstaterades att Twinning är ett flexibelt instrument som kan
anpassas till olika policyförhållanden och är tillämpbart i olika
sektorer. Twinning-instrumentet har fungerat bäst när det har
använts för att svara på väl identifierade behov i partnerlandet
och när det är kopplat till pågående reformprocesser.

Resursbasprogram
Sida har sedan 1960-talet arbetat med resursbasutveckling i
olika former. Arbetet styrs för närvarande av Strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda
2030 för hållbar utveckling. Historiskt sett har resursbasutveckling främst handlat om individuella program. Syftet med dessa
är dels att öka antalet svenskar inom prioriterade internationella och multilaterala organ, samt att återföra erfarenheterna
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från programmen till det svenska biståndets aktörer.
Deltagarna i programmen förväntas också vara förändringsaktörer inom sina organisationer, bidra till en normativ dialog och
öka genomslaget för de svenska utvecklingspolitiska prioriteringarna.
Definitionen av resursbas har i och med den nuvarande
strategin breddats, till att alltmer fokusera på aktörer som kan
bidra till Agenda 2030127. För att kunna nå de globala hållbarhetsmålen i tid måste vi mobilisera fler krafter i samhället som
påverkar utvecklingen i rätt riktning. Aktörsgrupper som ingår i
den svenska resursbasen är myndigheter, civilsamhällesorganisationer, akademi och näringsliv.

Den svenska resursbasen under 2019
Under 2019 har Sida rekryterat drygt 100 personer på junior,
medelsenior och senior nivå, till de olika programmen JPD128,
BBE129, UNYV130, JPO131, SARC132, SDP133, NE134 och SSP135.
Totalt är över 300 svenskar placerade inom det multilaterala
systemet, EU samt inom Sidas samarbetsorganisationer.136
Deltagare i resursbasprogrammen placeras inom prioriterade
internationella och lokala organisationer och bidrar med sin
kompetens till genomförandet av Agenda 2030. Programmen
ger dem kunskaper och erfarenheter som är relevanta för
fortsatt arbete inom utvecklingssamarbetet och för de globala hållbarhetsmålen. Sida bedömer att vi tack vare utsända
svenskar till bland annat FN, EU och andra relevanta internationella organisationer har ökade möjligheter till påverkansarbete.
De personer som varit sekunderade och återvänder till arbeten
i Sverige bidrar också till att öka kunskapen om hur det multilaterala systemet fungerar.
Vi har gjort stora ansträngningar inom samtliga program
för att göra tjänsterna mer strategiska och öka ägarskapet för
dessa placeringar på Sida. En satsning på att bredda rekryteringsbasen och göra den mer inkluderande har gjorts, framför allt genom UN Youth Volunteers Programme (UNYV) där
Sida nu finansierar tjänster som riktar sig till personer med
funktionsvariationer. Vi har även intensifierat arbetet med att
nå ut med information om programmen framför allt för att nå
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grupper som tidigare inte i så stor utsträckning sökt sig till
resursbasprogrammen. Samarbete har påbörjats med Malmö
universitet, som bygger upp ett ingenjörsprogram med internationell fokus. Där kan vi stötta universitetet i att göra programmet så relevant som möjligt för studenternas framtida karriärer, samtidigt som vi får tillgång till en breddad kandidatpool.
EU är en av de största globala biståndsaktörerna och är
en betydelsefull partner till Sida, och de nationella experterna
(NE) är en viktig del i en närmare relation. Ett arbete har initierats för att utveckla kontakterna mellan Sida och de nationella
experter som sekunderas till europiska utrikestjänsten (EEAS),
både vad gäller påverkansarbete inom EU och för att hämta
hem EU-kunskap från de nationella experterna.
För att kunna nå de globala hållbarhetsmålen till år 2030
behövs fler aktörer, och vi har därför börjat bredda det individbaserade resursbasprogrammet till att bli en resursbas
av aktörer – ett arbete som innehåller både utmaningar och
möjligheter. Under 2019 har vi börjat att identifiera de viktigaste aktörsgrupperna och hur vi kan samarbeta med dem ur
ett resursbasperspektiv. En framåtblickande utvärdering av
samtliga de elva resursbasprogram som Sida och Universitetsoch högskolerådet (UHR) administrerar har inletts, och den
kommer att ge oss underlag i det fortsatta arbetet med att
utveckla befintliga och nya program.
I Härnösand genomförs förberedelseutbildning för deltagarna inom resursbasprogrammen MFS, JPO, SARC, SDP,
BBE, UNYV och JPD (se avsnittet Utbildning och kompetensförsörjning för Sidas samarbetspartners).
Resursbasprogrammen utvärderas nu, och det kommer att
ge oss värdefull information om deras genomslagskraft och
resultat. En annan viktig del i uppföljningen av resursbasprogrammen är de enkäter som skickas ut till tidigare deltagare
samt seminarier som anordnas för hemkommande och alumner. Under 2019 skickades en enkät ut till de deltagare som
avslutat sin BBE-tjänst någon gång under de senaste fem åren.
Resultaten visade att 95 procent av deltagarna fick en ny relevant tjänst inom sex månader efter avslutad BBE-tjänst.137
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Utbildning och kapacitetsutveckling för Sidas
samarbetspartner
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 i förlängningen deras internationella partner. Utbildningarna äger rum vid myndighetens
utbildningscenter Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand.
De kapacitetsutvecklande insatserna handlar om att stärka
organisationers och myndigheters organisatoriska kapacitet
inom tematik och metoder som är relevanta för utvecklingssamarbetet. Avsikten är att de ska kunna driva på förändringar
Tabell 3.3: Antal och utfall per kurskategori och deltagare
2019

2018

2017

Antal

Utfall per kurs
i tkr1

Antal

Utfall per kurs
i tkr1

Antal

Utfall per kurs
i tkr1

30

159,3

24

142,1

18

200,3

973

4,9

625

5,5

484

7,5

33

239,0

34

266,7

30

248,3

837

9,4

973

9,3

723

10,3

Genomförda organisationskurser 2
Deltagare organisationskurser
Genomförda individkurser 2
Deltagare individkurser

1	Kostnaden avser enbart direkta kurskostnader som finansieras av sakanslag, det vill säga exklusive lönekostnader och andra
förvaltningskostnader.
2	Organisationskurser inkluderar även nätverksträffar och dialogmöten och kallades tidigare kapacitetsutvecklingskurser.
Individkurser kallades tidigare resursbaskurser.

Tabell 3.4: Könsfördelning kurser
2019
Kvinnor
Organisationskurser

1

Individkurser 1
Totalt antal per kön
Totalt antal deltagare per år

2018
Män

Kvinnor

2017
Män

Kvinnor

Män

664

68%

309

32%

436

70%

189

30%

313

65%

171

35%

626

75%

211

25%

738

76%

235

24%

564

78%

159

22%

1 290

71%

520

29%

1 174

73%

424

27%

877

73%

330

27%

1 810

1 598

1 207

1	Organisationskurser inkluderar även nätverksträffar och dialogmöten och kallades tidigare kapacitetsutvecklingskurser. Individkurser kallades
tidigare resursbaskurser.
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och på så sätt göra så att det svenska biståndet får större
genomslag i Sidas samarbetsländer.
I Härnösand genomförs även förberedelseutbildning för
akademiker inom ramen för de så kallade individuella resursbasprogrammen138; där finns praktikantprogrammet, MFS139,
JPO140, SARC141, SDP142, BBE143, UNYV144 och JPD145 (se avsnitt
Resursbasprogram).
SPF fungerar även som en mötesplats. Centret skapar
tillfällen för olika aktörsgrupper att mötas, dela kunskap och
erfarenheter samt utveckla nya partnerskap inom utvecklingssamarbetet.

Ökade volymer under 2019
Volymen för kurser och deltagare har fortsatt att öka under
2019. Under året organiserade och faciliterade SPF 66 utbildningstillfällen, 8 fler än 2018. Antalet deltagare som besökte
centret ökade med knappt 20 procent.
När Strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 trädde i kraft under 2019 breddades
den svenska resursbasen till att omfatta en mer bredare grupp
av svenska aktörer inom offentlig och privat sektor samt det
civila samhället, som kan bidra till det internationella genomförandet av Agenda 2030. I samband med detta valde vi att
redovisa kursverksamheten i organisationskurser, nätverk,
dialogmöten och individkurser. De kurser som ökat mest under
2019, både i antal kurser och deltagare, är nätverk och dialogmöten. Två exempel är dialogmötet om det minskade demokratiska utrymmet i Tanzania146 och nätverksmötet för International
Development Innovation Alliance (IDIA)147.

Målgrupper och metoder
Under 2019 var myndigheter och civilsamhällesorganisationer
de största aktörsgrupper som besökte SPF. Näringslivet deltog
också i nätverksträffar som till exempel Young Sustainability
Professionals148, ett nätverk för unga inom olika sektorer som
arbetar med hållbarhetsfrågor. För att nya förbättrade normer
och rutiner ska kunna förankras på organisationsnivå uppmanar
SPF flera medarbetare från samma organisation att delta på
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kurser. Under 2019 genomfördes tre ”Bortom-workshop – Hur
bidra till hållbar kapacitetsutveckling”149, jämfört med en 2018.
Tio myndigheter150 har deltagit med 3–8 deltagare vardera, 54
personer totalt. Syftet med denna workshop är att myndigheter ska stärka sin kapacitet i Sverige, för att i nästa steg kunna
spegla det inom det internationella arbetet. Nio av deltagarna
har vidareutbildats och agerat som stödfacilitatorer med syfte att
i sin tur genomföra interna workshops. Genom återkoppling vet
vi att de flesta av myndigheterna redan genomfört workshops.
Domstolsverket har tagit ytterligare ett steg och genomförde
under 2019 en intern kompetensdag med hjälp av SPF som utbildade ytterligare 15 medarbetare inom myndigheten.
Inom de individuella programmen för resursbasen i FN
(JPO, SDP, SARC, BBE, UNV) har SPF under 2019 ökat fokus
på svenska prioriteringar i förberedelsekurserna151. Svenska
normer präglar tydligt innehåll och perspektiv i programmen.
SPF har inlett ett partnerskap med United Nations System Staff
College (UNSSC).152 Sida betraktar UNSSC som en strategiskt
viktig partner då SPF och UNSSC har gemensamma intressen
inom lärande avseende tydligare integrering av Agenda 2030 i
utbildning för den svenska resursbasen inom FN. Ett ökat strategiskt fokus syns vid UNSSC:s mid-termkurser i Turin. Det har
även blivit ett tydligare fokus på genomförande av FN-reformen
och landkoordinering i kurserna. Det är även tydligare fokus på
FN-reformen och landkoordinering. Miljö/klimat, SRHR, jämställdhet och konflikt är perspektiv som integrerats i förberedelsekurserna. En ökad rekrytering av United Nations Volunteer
(UNV) ledde till att tre förberedelsekurser hölls, jämfört med
två 2018. För de juniora resursbasprogrammen såsom MFS
och praktikantprogrammet har ett utvecklingsarbete börjat
under 2019. Utöver fysisk och psykisk säkerhet och hälsa ska
även digital säkerhet inkluderas som en särskilt viktig aspekt i
länder med krympande demokratiskt utrymme.

Stärkt kapacitet och integrering av perspektiv
Innehållet i organisationskurserna speglar prioriterade
metoder och tematiska perspektiv i utvecklingssamarbetet.
Det speglar också behov från Sidas partner såsom resultat-
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styrning, antikorruption, miljö/klimat, jämställdhet och ökat
samspel mellan det humanitära och långsiktiga utvecklingssamarbetet. Resultatstyrning i utvecklingssamarbetet153 är
fortsatt den mest populära kursen bland partner. Under 2019
genomfördes fem kurser i resultatstyrning. En specifik modul
om fattigdomsperspektivet har tagits fram och börjat testas på
kurserna inom resultatstyrning.
I november arrangerades en vecka med fokus på miljö/
klimat och mänskliga rättigheter med syfte att fördjupa deltagarnas kunskap och förståelse för sambandet mellan de båda
perspektiven154.
Under våren genomfördes två nyutvecklade kurser, en
tillsammans med UNFPA inom SRHR och religion155 och en
inom humanitärt och långsiktigt utvecklingssamarbete156.
Jämställdhet har under 2019 integrerats i antikorruptionskursen157 med syfte att stärka organisationers kapacitet att bedriva
ett jämställdhetsintegrerat antikorruptionsarbete.

Gröna kurser
För att bidra till Agenda 2030 har ett koncept för gröna kurser
utvecklats under året. Ambitionen med gröna kurser är att
erbjuda hållbara kurser med låga koldioxidutsläpp. Detta innefattar bland annat en övergång till vegetarisk kost, hållbart
resande för kursdeltagare och införande av hållbar uppvärmning samt förnyelsebar el. Som en del av konceptet har vi även
ökat andelen medverkande experter via digitala plattformar.
Ovan nämnda kurs om miljö/klimat och mänskliga rättigheter
var redan helt flygfri och digital. Bara deltagare från Sverige
deltog fysiskt på plats vid SPF, medan internationella deltagare
deltog via streaming hos tre regionala hubbar (Bogota, Nairobi
och Thailand) med lokala facilitatorer. Dessa koordinerades
genom Sidas partnerorganisationer och deras respektive regionkontor (Forum Syd/Bogota, We Effect/Nairobi och Rädda
Barnen/Thailand).

Sidas årsredovisning 2019

Ökat intresse för Sidas kurser och ökad aktörssamverkan
genom Sidas kurser
Intresset för att delta i kurser har fortsatt att öka under 2019.
I genomsnitt ansöker tre gånger så många som vad som
antas. Sida bedömer att det kan bero på olika saker. I flera
fall har kursplaneringen omfattat referensgrupper och aktivt
deltagande av partner i planeringsprocessen, vilket gör att det
blir innehållet blir mycket relevant och partner känner större
engagemang när lärandet är ömsesidigt. Dialogmöten har
visat sig vara en effektiv metod för att bygga kapacitet, eftersom Sidas partner då får ett större ägarskap över innehåll och
metoder. Sida bedömer även att ökad strategisk kommunikation inom nätverk och med partner, både vad gäller kurser och
miljöarbetet, har bidragit till det ökade intresset. SPF stöder
pågående utvecklingsarbete inom kopplingen mellan humanitärt arbete, utvecklingssamarbete och fredsbyggande insatser
(Trippelnexus). Genom facilitering av workshoppar har partner
till Sida delat erfarenheter, diskuterat lärdomar, utmaningar
och lösningar samt utvecklat nya partnerskap.
SRHR-kursen med koppling till religion har bidragit till ökad
samverkan med FN på landnivå. Under november anordnades
ett lunchseminarium och ett rundabordssamtal med Sida, FN
och religiösa aktörer i Stockholm för att fortsätta diskussionen
om nya metoder att inkorporera religiösa aktörer i arbetet med
SRHR. En framgångsfaktor vi ser med aktörssamverkan är att
aktörer som annars kanske jobbat avgränsat kan finna varandra i nya partnerskap. Genom den här kursen har Sida möjliggjort att FN, civilsamhällesorganisationer och trosbaserade
organisationer närmat sig varandra och på så sätt stärkt dialogen och påverkansarbetet för att realisera målen för SRHR
internationellt.
Sida bedömer att utbildningarna har stärkt svenska
biståndsaktörers kapacitet att bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, detta
eftersom de har hög relevans och kvalitet samt stärkt organisatorisk förankring.
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Kommunikationsaktiviteter för att informera om
svenskt utvecklingssamarbete
Sidas informations- och kommunikationsverksamhet syftar
till att ”informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt
att främja en öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande i Sverige för en rättvis och hållbar
global utveckling”158. Verksamheten genomförs inom ramen
för Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet,
inklusive genom organisationer i det civila samhället. Vi bidrar
till strategimålen både genom egna aktiviteter och genom att
finansiera partners kommunikationsaktiviteter. Nedan redogörs
för Sidas egna aktiviteter under 2019.

Kommunikationsaktiviteter under 2019
Under året har vi arbetat aktivt för att nå breda målgrupper
genom såväl ett proaktivt pressarbete som spridning av nyheter
via sociala kanaler. Antalet följare på Twitter, Linkedin och
Instagram har ökat, medan det genomsnittliga antalet personer
som ser Sidas inlägg på Facebook har minskat159. Antalet inslag
om globala utvecklingsfrågor i media var 12 400 under 2019160,
vilket är en ökning jämfört med 2018 då det var 11 900. Vi har
också genomfört ett flertal egna evenemang, oftast i samarbete
med organisationer i det civila samhället och andra aktörer.
Exempel på det är Globala Kommunen161 där vi genomfört
kommunikationsaktiviteter lokalt tillsammans med kommuner,
konferensen Utvecklingsforum162 och seminarieserien
Development Talks163. Ungdomar är fortsatt en prioriterad målgrupp och genom Sida Alumni har vi nått rekordmånga; 12 800
personer164, framförallt genom kommunikationsaktiviteter på
skolor.
Att öka kunskapen om och engagemanget för Globala målen
för hållbar utveckling är centralt och ingår i huvuddelen av
Sidas kommunikationsinsatser. I den särskilda utlysningen av
medel till aktiviteter om Globala målen kom det in 270 ansökningar 2019, varav 55 beviljades.165. Kännedomen om Globala
målen har enligt Sifos telefonmätning ökat till 53 procent166 och
enligt Sifos webbmätning till 44 procent167. Sidas mål är att fem
av tio svenskar ska känna till dem 2020.
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Enligt mätningen Opinion 2019 har stödet för biståndet gått
ner: 76 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att det
är viktigt att ”Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna”,
vilket är en nedgång från 82 procent 2018. 55 procent säger sig
vilja behålla eller öka biståndet till andra länder och motsvarande siffra 2018 var 65 procent. Enligt samma mätning är det
en långsiktig trend mot att svenskarna fått en mer realistisk
världsbild, även om den utvecklingen bromsat in.
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Vi för en normativ dialog och bedriver ett globalt
påverkansarbete
Sida vill att fler aktörer ska arbeta tillsammans för att stärka
universella normer, genomföra de globala målen, stärka de
mänskliga rättigheterna samt främja de humanitära principerna. Genom ett samlat svenskt ledarskap i det globala påverkansarbetet för dessa frågor får Sverige och Sida ett större
genomslag och når fler fattiga och sårbara människor. Att föra
en normativ dialog och bedriva ett globlat påverkansarbete är
således en viktig del av arbetet i att nå Sidas vision. Vi gör detta
genom att driva ett förändringsarbete inom av Sverige prioriterade områden såsom jämställdhet, miljö och klimat, konflikt,
internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Vi
bidrar också till att stärka det globala antikorruptionsarbetet. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i vår kunskap samt våra
erfarenheter, instrument, metoder och analyser och det görs
tillsammans med ”Sverigelaget” inom vilket vi arbetar nära
Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna samt i vissa fall
även med andra svenska myndigheter. Sidas expertstöd inom
de tematiska områdena, arbetet med fattigdomsanalys och det
multilaterala samarbetet är centrala delar.

Arbete gentemot multilaterala organisationer
Sida har under 2019 vidareutvecklat och stärkt den normativa
dialogen och det globala påverkansarbetet gentemot de stora
multilaterala organisationerna, framför allt FN, Världsbanken
och EU, men även OECD. Nedan redovisas ett antal exempel på
hur Sidas dialog och påverkansarbete genererat resultat som
bidragit till förändring inom olika tematiska områden.
En viktig del av arbetet har varit Sidas aktiva bidrag till att
inrätta nya dialogplattformar för Sverige med bland annat
Världsbanken168 och EU169. Dessa innebär nya och stärkta möjligheter att påverka dessa aktörers normativa arbete. Sida har
också bidragit aktivt i Sveriges styrelsearbete i FN:s fonder
och program (framför allt UNDP, UNICEF, UN Women och
UNFPA). Vår bedömning är att vi genom vår expertis inom det
operativa biståndet och olika tematiska områden bidragit till
förbättrade styrelsebeslut för FN:s arbete inom bland annat
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jämställdhet, mänskliga rättigheter, sexuell reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR), öppenhet och insyn samt ansvarsutkrävande. I FN:s reformarbete har Sida – inom ramen för
Sveriges samlade arbete för ett effektivare FN – bidragit med
expert- och metodstöd för att stärka givargemensamma
samarbetsformer (så kallade poolade fonder) liksom till att
utveckla förslag för medlemsländernas finansiering av en
stärkt FN-samordningsfunktion på landnivå170. Sida har också
bidragit till den pågående Trust Fund-reformen, Umbrella 2.0,
inom Världsbanken med syfte att harmonisera och effektivisera
Världsbankens hantering av dessa fonder. I givargemensamma
dialoger har Sida bidragit med expert- och metodstöd för att
bland annat tydliggöra styrning av och kommunikation kring
Världsbankens givargemensamma fonder.
I arbetet med OECD-DAC, som arbetar med att utveckla
regelverk och metoder för biståndet, har Sida bland annat bidragit till organisationens arbete genom att bli ordförande i DAC:s
jämställdhetsnätverk (GenderNet). Vi har också tagit ledarskapet i ett större DAC- och givarinitiativ för att förebygga och motverka sexuell exploatering, övergrepp och trakasserier (SEAH)171
i utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet.
I samarbetet med Världsbanken har Sida initierat ett pilotprojekt i syfte att stärka hela Världsbanksgruppens samlade
arbete med jämställdhet.172 För detta ändamål genomfördes ett
särskilt högnivåmöte mellan Sverige och Världsbanksgruppen
i september 2019 på temat jämställdhet. Världsbanksgruppen
har visat ett stort intresse för pilotprojektet. Projektet innebär
att Sida systematiskt lyfter fram jämställdhet i alla delar av
samarbetet och dialogen med banken, vilket också medfört att jämställdhet fått särskilt genomslag och prioritet
i några av de större insatser som Sida finansierar genom
Världsbanksgruppen.
I mars hölls för första gången en biståndspolitisk högnivådialog mellan Sverige, företrätt av Utrikesdepartementet och
Sida, och EU-kommissionen, företrädd av generaldirektoratet
för utvecklingssamarbete DEVCO. Dialogen resulterade i att
gemensamma slutsatser togs fram173. Dessa har under året
följts upp och bland annat resulterat i att Sida beslutat att
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sända ut biståndsexperter till EU-delegationerna i Kenya och
Zimbabwe för att stärka EU:s arbete med givarkoordinering
och utvecklingseffektivitet.174 I Afrika har Sida också delat med
sig av erfarenheter från det svenska regionala stödet till SRHR.
Syftet är att påverka och fördjupa samarbetet med kommissionen och andra medlemsstater på detta område, som i dag
stöter på stort motstånd på stora delar av kontinenten och i
övriga världen.175
Sida har fortsatt att ta ledarskapet i det globala arbetet
för att utveckla och förbättra förståelsen för fattigdomens
många dimensioner. Vårt metodarbete för att utveckla mångdimensionell fattigdomsanalys176 har bland annat bidragit till
en global dialog177 och praxis kring fattigdomsanalys i olika
landkontexter. Tillsammans med bilaterala och multilaterala
organisationer lanserades en ny portal178 under Världsbankens
vårmöte där landanalyser och metodvägledning tillgängliggörs
för alla intressenter på land- och global nivå. Sida har under
2019 också initierat samarbete med OECD (gruppen för OECD:s
Multi-dimensional Country Reviews) och i OECD-DAC:s årliga
rapport Leave no one behind lyfts vår modell för mångdimensionell fattigdomsanalys fram som ett viktigt verktyg i det globala
arbetet på området.179
Under året har Sida i samarbete med bland annat
Världsbanken utvecklat ett förhållningssätt kring kopplingen
mellan utvecklingsfinansiering och det traditionella biståndet180. Där understryker vi hur båda dessa faktorer bidrar till
att mobilisera kapital och förverkliga Agenda 2030 genom att
stödja hållbara institutioner. Slutsatserna diskuterades under
Världsbankens vårmöte, i FN:s Financing for Development
Forum liksom i Sveriges högnivåmöte med Världsbanken. Sida
har även deltagit i en strategisk dialog om Världsbankens forskningsagenda.181 Denna främjar nya samarbeten mellan olika
forskarteam inom områden som inkluderande ekonomisk tillväxt och miljö. Vi har även bidragit till ett antal olika seminarier
och diskussioner om framtidens bistånd med Center for Global
Development (CGD)182, inklusive i ett större givarmöte i Peking
där bland annat Sidas generaldirektör deltog.
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Arbete inom olika tematiska områden
Sidas normativa dialog och påverkansarbete visar sig som
direkta eller indirekta resultat inom olika tematiska områden.
Nedan ges exempel på vad vi bidragit till under 2019.
Sida har drivit på i det normativa jämställdhetsarbetet på
global nivå, bland annat genom nära samarbete och dialog med
UNDP, UNFPA, UN Woman och UNICEF183. Vår bedömning är
att Sida har bidragit till organisationernas strategiska planer
och jämställdhetsstrategier samt även till hur de under året har
följt upp sitt jämställdhetsarbete.
Inom miljö och klimat har Sida tillsammans med andra
givare, Världsbanken och flera FN-organ bidragit till NDC
Partnership. Det är en plattform för länder och internationella institutioner som åtagit sig att verka för att de nationellt
bestämda bidragen (NDC) genomförs enligt Parisavtalet och
Agenda 2030 på ett ambitiöst sätt. Sidas dialogarbete inom
NDC-partnerskapet har bland annat haft syftet att öka fokus
på hur länderna genomför sina egna NDC:er och hur övriga
länder genomför Parisavtalet.184 Vi har under 2019 också samarbetat med EU i DAC Peer Learning Review on Environment
Mainstreaming.185 Peer Learning-övningen har lagt en god
grund till ett fördjupat samarbete på miljö- och klimatområdet
mellan Sida och EU-kommissionen. Vi arbetar nu tillsammans
med EU-kommissionen för att höja ambitionsnivån i samarbetsländerna i genomförandet av Parisavtalet, stärka NDC:erna
och främja ägarskap och implementering av regelboken (Paris
Rule Book). Detta görs genom att ta fram riktlinjer för arbetet.
Arbetet har förstärkts genom att vi placerat en svensk nationell
expert på EU-kommissionen. Sida är också ordförande i DACENVIRONET tillsammans med EU, och har inlett arbetet med
att utveckla en gemensam ansats och samstämmighet i beräkningsgrunderna för kvantitativa målsättningar inom miljö- och
klimatområdet.186
Sida har under året bedrivit ett arbete för att bidra till det
globala arbetet för fri och rättvis handel och en större samsyn
mellan handelspolitik å ena sidan och fattigdoms-, jämställdhets-, miljö- och klimatfrågor å andra sidan. Under 2019 har
vi också bidragit till Världsbankens rapport World Development
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Report (WDR) 2020: Trading for Development in an Age of Global
Value Chains. Arbetet gav oss goda möjligheter att fördjupa dialogen med Världsbanken kring svenska prioriterade frågor. Till
exempel hölls en workshop på Sida och vår tematiska expertis
bidrog till fördjupade avsnitt i WDR.187 Vi bedömer också att
samarbetet har lett till ett tydligare fokus på svenska prioriteringar och har ökat förståelsen för hur Sida kan fördjupa
dialogen och hitta fler möjligheter att påverka multilaterala
aktörer.188
När det gäller utbildning har Sida drivit på för att UNESCO
ska införa integrerade budgetramverk och strukturerade
finansieringsdialoger, liksom stärkta förväntade resultat för
jämställdhet189. Vi bedömer att dialogen med UNESCO har lett
till att verksamheten har fokuserats och effektiviserats inom
dessa områden. Vi bedömer vidare att vi haft en viktig roll i att
trygga Unescos arbete med Comprehensive Sexuality Education
(CSE) och det har i sin tur bidragit till att 31 länder i Afrika
börjat integrera riktlinjer för sexualundervisning i läroplaner
och utbildningsplaner190. Inom Global Partnership for Education
(GPE) har vi varit drivande i att utveckla Effective Partnership
Review191 vars syfte är att minska GPE-sekretariatets direkta
inflytande till förmån för ett ökat ägarskap på landnivå. Sverige
har också framgångsrikt drivit på beslutet i GPE:s styrelse
att fondens medel inte ska användas till att finansiera privata
skolor med vinstintresse. Sida har vidare drivit på arbetet med
en jämställdhetspolicy och betonat rättighetsperspektivet, till
exempel vikten av att inkludera barn med funktionsnedsättning
och migranter.
I det globala normativa arbetet för SRHR har Sida bidragit i
styrelsearbete och i högnivåkonsultationer genom att verka för
att UNFPA tar sig an hela SRHR-agendan i enlighet med handlingsplanen från FN:s befolkningskonferens (ICPD-PoA192).193
Det ledde bland annat till att UNFPA inkluderade säker abort
i sin verksamhetsplan 2019–2022 för förbättrad mödrahälsa,
något som Sida beslutat om stöd till under 2019.194
Sida har sedan 2018 stärkt dialogen och samordningen
av insatser inom arbetet med att verka för allmän tillgång
till hälso- och sjukvård. Bland annat tog vi tillsammans med
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andra givare och WHO fram en gemensam plan för att stärka
global påverkan och politiska åtgärder för att säkerställa att
SRHR inkluderades i agendan för universell tillgång till hälsovård (UHC)-agendan.195 Sidas regionala team för SRHR vid
ambassaden i Lusaka, har med stöd från övriga Sverigelaget
agerat sekretariat för arbetet. Efter förhandlingar antogs en
politisk deklaration med paragrafer om SRHR och jämställdhet under UHC-mötet i FN:s generalförsamling i september
2019.196 En gemensam budskapsplattform togs fram197 vilken
har fått stort genomslag i det globala normativa förändringsarbetet, bland annat genom ett globalt ”call to Action” som
ett partnerskap med över 1 000 medlemsorganisationer stod
bakom. Sida och Utrikesdepartementet stod även värd för en
dialog mellan ministrar kring SRHR i UHC i samband med
Världshälsoförsamlingens årliga möte.198 Sidas generaldirektör
och Rwandas hälsominister publicerade också en gemensam
debattartikel.199
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Vi bistår med kunskap, information och statistik
Sida har en roll i att bistå styrande och granskande organ med
kunskap, information och statistik. Detta gör Sida löpande
under året i olika typer av sammanhang, möten och dialoger. I
detta avsnitt redogör vi för de uppdrag och beställningar som
Sida genom skriftligt underlag bidragit till under året. Det avser
exempelvis stöd till regeringen i utformningen och genomförande av bistånds- och utvecklingspolitiken samt andra områden inom ramen för politik för global utveckling (PGU). Det
avser också den information vi bidragit med till externa granskningar och utvärderingar, såsom Expertgruppen för bistånds
analys (EBA) och OECD-DAC.

Expertstöd till regeringen
Strategirapporter och strategiunderlag
Varje år tar Sida fram strategirapporter för de strategier vi
styrs av. Dessa ska överlämnas till Utrikesdepartementet den
15 mars. Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den senaste
strategirapporten. Strategirapporterna tjänar också som
underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet samt
till Regeringskansliets resultatrapportering till riksdagen. För
de strategier som går in på sitt sista år tar vi fram fördjupade
strategirapporter. Här ger vi bland annat rekommendationer till
regeringen för att påverka utformningen av det framtida biståndet i respektive kontext och strategi. Under 2019 tog Sida fram
13 fördjupade strategirapporter.
Vi har också möjlighet att påverka utformningen av biståndet genom de strategiunderlag som vi tar fram inför att regeringen ska utarbeta en ny strategi. Här kan vi föreslå mål och
inriktning för den nya strategin. Underlaget blir därmed ett
tillfälle att tänka nytt för att se hur vi kan öka relevansen och
biståndseffektiviteten. Under 2019 har vi levererat underlag till
sex nya strategier: Palestina, Kambodja, Rwanda, Tanzania,
Ryssland och Afghanistan.
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Vi har i årets processer för strategiunderlag och fördjupade
strategirapporter bland annat betonat att fattigdom ska stå i
fokus samt att områdena demokrati, mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer liksom jämställdhet bör står kvar som
starkt fokus och prioriterade områden i de landspecifika och
regionala strategierna. I våra analyser har vi vidare försökt att
öka förståelsen för hur digitaliseringen påverkar de kontexter
som vi verkar i.

Regleringsbrevsuppdrag
Under 2019 har vi genomfört och besvarat total 25 regleringsbrevsuppdrag, och ett regeringsuppdrag. Nio av dessa redovisas mer utförligt i denna årsredovisning i enlighet med återrapporteringskravet.200 I tabellen till höger följer övriga uppdrag
som Sida haft under året. Samtliga regleringsbrevsuppdrag har
rapporterats och/eller utförts i enlighet med uppdrag.

Rapportering av statistik till OECD/DAC
Sida har enligt instruktion i uppgift att rapportera det svenska
internationella utvecklingssamarbetet till biståndskommittén
OECD/DAC. OECD-DAC säkerställer i sin tur biståndets kvalitet
och beslutar om gemensamma regler för vad som räknas som
bistånd.
Under 2019 har vi samlat in, sammanställt och rapporterat
2018 års statistik enligt direktiv från OECD/DAC. Rapport
eringen består av två delar: en preliminär rapport med aggregerad statistik och en mer omfattande rapport med statistik på
aktivitetsnivå. För att sammanställa rapporteringen har vi
samlat in statistik från andra myndigheter som har tilldelats
medel från i huvudsak utgiftsområde 7, Internationellt bistånd.
Under 2019 har vi vidare arbetat med att löpande kvalitetssäkra statistiken, där varje insats granskas. Sida har under
året arbetat med att säkerställa hög kvalitet i statistiken. Under
2019 rankades kvaliteten på den svenska biståndsstatistiken
som högst i världen av OECD/DAC.201
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Utgiftsprognoser.
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid fem203
prognostillfällen under året. Sida ska redovisa prognoser per anslag
och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar
men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om.
Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas
i informationssystemet Hermes.
Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer.
Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala
utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske till regeringen
(Utrikesdepartementet) senast den 1 mars respektive den 15
september 2019. Inom ramarna för multisamråd och
organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare
rapportera om resultat och lärdomar från tidigare insatser, särskilt
multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd.
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Sida ska redovisa myndighetens arbete med biologisk mångfald och
ekosystemtjänster under 2018 i enlighet med beslut CBD XII/3 om
resursmobilisering inom konventionen för biologisk mångfald som
rör myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till
regeringen (Utrikesdepartementet med kopia till Miljö- och
energidepartementet) senast den 1 september 2019
Bistånd rörande minhantering, m.m.
Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående
verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och
andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal
handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av
vapenhandelsfördraget (ATT). Rapporteringen ska ske senast före
utgången av februari 2019.
Handelsrelaterade insatser.
Sida ska redovisa utfall och prognoser för genomförandet (volym och
inriktning, till och med år 2020) samt analys av fördelningen av
handelsrelaterade insatser. Redovisningen ska skickas till regeringen
(Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2019.
Bredare relationer.
Sida ska redovisa den verksamhet som myndigheten har bedrivit för
att bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan Sverige
och bilaterala partnerländer, inom ramen för relevanta strategier.
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet)
senast den 31 oktober 2019.
Moderna beredskapsjobb i staten.
Sida ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur
myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid
myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive
nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt
närmare instruktion från Statskontoret.

Fortsätter på nästa sida >>
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Fristående garantier.
Sida ska förvalta säkerhetsreserven för fristående garantier och göra
relaterade riskbedömningar. Sida ska i första hand samverka med
Riksgäldskontoret för att bedöma vilken premie som ska gälla för
varje garanti. Härutöver ska Sida beträffande fristående garantier
tillse att Riksgäldskontoret för Sidas räkning inför varje bokslut gör
bedömningar av utestående fordringar, åtaganden och risk för
skadefall. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 13 § andra stycket
samt 18 och 19 §§ i förordningen (2009:320) om finansiering av
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete. Enligt vad
som anges under rubriken 5.1 Låneram och krediter har Sida, om
säkerhetsreserven inte är tillräcklig för att täcka de skadefall som
garantiverksamheten ger upphov till, rätt till en obegränsad kredit
hos Riksgäldskontoret. Sida ska placera säkerhetsreserven på
räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Uppdraget gäller t.o.m.
den 31 december 2019 eller till dess att regeringen beslutar annat.
Uppföljning av Agenda 2030 och Addis Ababa Action Agenda.
Sida ska under 2019 bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)
i förberedelser, genomförande och uppföljning av Sveriges deltagande
i de olika högnivåmöten som anordnas inom ramen för FN:s globala
uppföljning av Agenda 2030 och Addis Ababa Action Agenda om
utvecklingsfinansiering
Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för
arbetet mot antibiotikaresistens.
Sida har i uppdrag att bidra till arbetet inom ramen för uppdrag
angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot
antibiotikaresistens (S2017/01706/FS). Uppdraget löper t.o.m. 2020
Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020.
Sida har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 till den 31
december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt
Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med
funktionsnedsättning som medför arbetsförmåga från
Arbetsförmedlingen för praktik (A2018/00925/A).
Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och
2020 m.m.
Sida har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 till den 31
december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt
Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från
Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2018/01701/ESA).
Uppdrag till Sida om myndighetens lokalisering.
Sida har i uppdrag att genomföra en lokalisering av myndigheten från
Stockholm till Botkyrka där myndigheten ska ha sitt säte
(UD2018/01405/IU).
Multilateralt samarbete.
Vi har bistått Utrikesdepartementet i att ta fram en resultatskrivelse
om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom
multilaterala organisationer. Vi har lämnat resultatinformation,
analys och slutsatser från vårt multilaterala samarbete (s.k. multi-bi
stöd).
Uppdrag att inventera och utveckla arbetet med demokrati i
utvecklingssamarbetet.204
Med ändring av regeringens beslut den 27 juni 2019 (UD2019/10445/
FMR) uppdrar regeringen åt Sida att utveckla arbetet med demokrati i
utvecklingssamarbetet. Uppdraget ska senast den 1 december 2019
redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
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Genomförande av transparensgarantin i det svenska
biståndet
Sida tillgängliggör löpande öppna data om biståndet genom att
publicera information om insatser i ett gemensamt format som
utvecklats av International Aid Transparancy Initiative (IATI).
Publiceringen av öppna data möjliggör för vem som helst att
ta del av uppdaterad och internationellt jämförbar information
om det svenska utvecklingssamarbetet. Det ger grundläggande förutsättningar för planering, ansvarsutkrävande och
ökad effektivitet i biståndet. Med hjälp av vår informationstjänst Openaid.se kan informationen visualiseras, filtreras och
exporteras. Informationen kan också importeras, analyseras
och återpubliceras av samarbetsländer och andra aktörer.205 Då
informationen kontinuerligt uppdateras så kan den under ett
kalenderår också löpande ändras.
Openaid.se fick under hösten tekniska problem och var
stängt under perioden 10 september – 29 november 2019. Den
befintliga tekniska lösningen är föråldrad och under slutet
av året påbörjade vi arbetet med en ny teknisk lösning och
plattform för Openaid.se. Arbetet kommer att pågå under hela
2020.
Under året har vi vidtagit flera åtgärder för att både på
kort och lång sikt höja kvalitén i publiceringen av öppna
data. Detta genom riktade insatser som stärker rutinerna för
kvalitetssäkringen av öppna data. Den interna publiceringsrutinen har förstärkts med ytterligare kontrollåtgärder för att validera data innan den publiceras på Openaid.se. Ett annat exempel
är lanseringen av en uppladdningsportal för utlandsmyndigheternas dokument, som gav ökad kvalité av informationen.
Sida har också genomfört en pilotstudie206 för att undersöka
hur maskinlärning (artificiell intelligens) i framtiden kan
användas för att säkerställa att det omfattande materialet
som publiceras på Openaid inte innehåller uppgifter i
strid med dataskyddsdirektivet. För att säkerställa att det
omfattande material som publiceras på Openaid inte innehåller
uppgifter i strid med dataskyddsdirektivet beslutade vi att
alla dokument som publiceras på Openaid ska föregås av
manuell granskning. Beslutet innebar att 110 000 publicerade
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Tabell 3.5: Transparensgarantin i siffor
2019

2018

2017

Aid Transparencey Index, poäng

–

1

71,2

–2

Myndigheter som slutit avtal om
IATI-publicering

14

14

14

Aktiviteter på Openaid.se

85 499

84 1943

107 249

Dokument på Openaid.se

4

13 476

111 233

94 414

Antal unika användare på Openaid.se

23 205

25 291

29 015

1 Aid Transparency Index för 2019 är inte publicerat.
2 Aid Transparency Index publicerades aldrig under 2017.
3 Under 2018 ändrade Sida IATI-publiceringsrutinen, vilket
resulterade i ett mindre antal publicerade aktiviteter vilket
omöjligör jämförelser med tidigare år.
4 Under 2019 beslutade Sida att alla dokument som publiceras på
Openaid ska föregås av en manuell granskning. Detta omöjligör
jämförelser med tidigare år.
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dokument som inte genomgått en manuell granskning
utifrån dataskyddsdirektivets kriterier togs bort från Openaid
under 2019. Mot slutet av 2019 fanns drygt 15 000 dokument
(motsvarande 12 procent av tidigare totalt 125 000 dokument)
publicerade dokument på Openaid.se, vilka hade föregåtts av
manuell granskning. Openaid har dock fortsatt att publicera
data om biståndsinsatserna i enlighet med IATI-standard.
Vår bedömning är att Sveriges transparensarbete fortsatt
håller hög standard och att Sverige även fortsättningsvis är
en biståndsaktör som arbetar med hög transparens och med
att tillgängliggöra data. Dock har Sverige under de senare
åren försämrat sin placering bland internationella mätningar
av transparensarbete, så som i Aid Transparency Index207.
Det beror delvis på förändringar i bedömningsmetodik och
betygsättning, men också på att andra länder förbättrat sin
hantering. I år tappade Sverige ytterligare placering på grund av
tekniska problem med Openaid då det sänkte vår publiceringsfrekvens. Bedömningen är vidare att Sverige kommer att stiga
i sin placering när väl den nya plattformen är på plats, även om
det kan finnas viss eftersläpning i mätningen.

Underlag och information till externa utvärderingar och
granskningar
Sida ska enligt instruktion 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.
Under 2019 har vi bistått Expertgruppen för biståndsanalys
(EBA) med arkivstöd och underlag till studier och utvärderingar
som granskar Sidas arbete. I studierna står Sida-medarbetare
också till förfogande i förarbete, för intervjuer och vid kvalitetsgranskning av rapportutkast. Sida-medarbetare deltar också i
vissa av EBA:s referensgrupper och har aktiva roller vid seminarier.
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Under 2019 har medarbetare från Sida deltagit i referensgrupperna för sju pågående208 studier:
• Ny global jämställdhetsstatistik genom World Value Survey
• “Blended Finance” – Vad innebär mobiliserandet av privat
kapital för biståndets övergripande inriktning?
• Tillförlitliga analyser av utvecklingseffekter med teoribaserad
utvärdering.
• Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers
måluppfyllelse?
• Tillit och tillitsbaserad styrning i biståndet.
• Utvärdering av det svenska klimatinitiativet 2008–2012.
• Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of
SDG 14 Fisheries Targets
Vidare har Sida-medarbetare haft aktiva roller vid nio av EBA:s
seminarier209:
• The State of the Underfunded Humanitarian System.
• Enhanced gender equality through social protection programmes – what do we know?
• Jämställdhetsperspektivet i svenskt bistånd.
• Swedish Aid to Bosnia and Herzegovina – the Case of
Inclusive Economic Development.
• Skandaler, opinion och anseende: Medialiseringen av
biståndet.
• Development Dissertation Briefs-seminarium: Grön styrning
– hur går vi från ord till handling?
• Risk management in development cooperation – the challenge to simultaneously act responsibly and responsively!
• Tjugo år av bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?
• Left behind – anti-discrimination in the fight against poverty.
Vår bedömning är att vi bistått aktörer som bedriver uppföljning
och utvärdering inom vårt verksamhetsområde på ett tillfredsställande sätt. Under året har vår arbetsinsats ökat i takt med
att EBA ökat produktionen av studier. Vi tycker att samarbetet
med EBA fungerar väl.
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Redovisning per anslagspost, inkl.
trafikljusbedömningar per strategi
I detta avsitt bryter vi ner den strategistyrda verksamheten per
anslagspost, för vilka särskilda finansiella villkor är specificerade. Vi redovisar även trafikljusbedömningar per strategi.
Detta för att ge en mer detaljerad bild kring hur vi arbetar för
effektiva och relevanta bistånds- och utvecklingsinsatser i olika
kontexter och sammanhang. Sist i detta avsnitt följer en sammanfattande analys av samtliga trafikljusbedömningarna för
Sidas totalt 44 strategier.
Sidas anslagsposter rymmer alltifrån en till 17 strategier; fler strategier inom en anslagspost ger Sida i regel en
större flexibilitet när det gäller fördelning av tilldelade medel.
Redovisningen nedan följer anslagspostnumrering och är uppdelad per Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och Anslag 1:1
Biståndsverksamhet samt Utgiftsområde 5 Internationell samverkan och Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.
Inom ramen för varje anslagspost redovisar vi:
• Nyckeltal per anslagspost: Utfall (netto), antal insatser med
utfall, genomsnittlig avtalslängd (månader) och genomsnittligt
avtalsbelopp (mnkr) inom anslagsposten.
• Utfall för genomförande organisation och år: Visar utfall per
kategori av genomförande organisation för anslagsposten.
• Utfall för biståndsform och år: Visar utfall per kategori av
biståndsform för anslagsposten.
Vi gör en kortfattad analys utifrån ovan statistik. Därefter
beskriver vi särskilda dialogfrågor vi lyft med partner under
2019 samt vårt arbete med strategisk kommunikation kring
svenska prioriteringar. Dessa frågor lyftes och diskuterades i de
14 workshops – en per anslagspost – som genomfördes i september och oktober 2019.210 Vi gör också trafikljusbedömningar
för strategiportföljenens relevans och verksamhetens genomförande, per strategi. Nedan följer en beskrivning av dessa trafikljusbedömningar.
För varje strategi görs tre gånger per år en trafikljusbedömning av strategiportföljens relevans och verksamhetens
genomförande. Trafikljusen är Sidas viktigaste uppföljningssys-
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tem för strategigenomförandet. Denna årsredovisning baseras
på bedömningar från årsslutet 2019. Det är en sammanvägd
bedömning av de insatser och aktiviteter som strategin rymmer.
Under respektive anslagspost finner ni trafikljus och motiveringar för dessa per strategi, både vad gäller strategiportföljens
relevans och verksamhetens genomförande.
För att nå effektivitet och relevans i vårt arbete att bidra till
strategimålsuppfyllelse är det av stor vikt att vi lyckas forma
genomförbara och relevanta portföljer av insatser och aktiviteter. Har vi en relevant portfölj, men misslyckas att genomföra
den, spelar relevansen ingen roll. Eller det omvända: Vi kan
genomföra verksamheten, men insatserna och aktiviteterna
hjälper oss inte att nå strategimålen; inte heller då lyckas vi i
strategigenomförandet.
Nedan följer en beskrivning av vad vi bedömer i de två trafikljusen strategiportföljens relevans och verksamhetens genomförande, och varför.
Vid bedömningen av strategiportföljens relevans bedömer
vi vår förmåga att sätta samman och upprätthålla en relevant
och väl avvägd portfölj i förhållande till utvecklingsutmaningar i
respektive strategikontext, strategins mål och Sidas ambitioner
avseende förväntade förändringar och resultat. På grund av
olika externa och interna faktorer211 måste vi ständigt justera
vår portfölj för att hålla den relevant. Gul och röd bedömning
signalerar att vi befinner oss i en större justering av portföljen.
För att trafikljuset ska blir grönt måste tre kriterier vara
uppfyllda:
1. P
 ortföljen matchar utvecklingsutmaningarna och kompletterar vad andra aktörer gör. Det innebär att vi löpande måste
justera vår förändringsteori och portfölj utifrån en föränderlig
kontext och ett föränderligt sammanhang.
2. P
 ortföljen matchar aktuella strategimål och övrig inriktning/
styrning. Vi måste med andra ord se till att justera portföljen
efter den styrning vi får.
3. P
 ortföljens insatser och aktiviteter212 bidrar till/förväntas
bidra till eftersträvad förändring/resultat i linje med förändringsteorin. Vi måste vara beredda att justera portföljen om
insatser/ aktiviteter inte gett eller förväntas ge resultat.
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För att nå effektivitet i genomförandet är det viktigt att verksamheten, det vill säga de samlade insatser och aktiviteter som
planeras inom respektive strategi, genomförs enligt plan och
budget. Mindre justeringar görs löpande för att förebygga problem och säkra respektive insats och aktivitets genomförande,
relevans och effektivitet. På grund av att vi verkar i fragila, oförutsägbara och svåra miljöer samt är beroende av tredje part,
går genomförandet inte alltid enligt plan. Gul och röd bedömning signalerar att vi gjort avsteg från planen. För att trafikljuset
ska vara grönt måste följande kriterier vara uppfyllda:
1. A
 ktiviteter och insatser har genomförts enligt plan. Vi måste
genom vår uppföljning försäkra oss om att planerade aktiviteter
och insatser inom strategin genomförs.
2. G
 enomförandet sker i enlighet med delegerad budget samt
finansiell planering. Vi måste genom vår uppföljning försäkra
oss om att delegerade medel används på ett ansvarsfullt och
kostnadseffektivt vis samt att de betalats ut
i enlighet med utbetalningsmålet.
Under 2019 har Sida för samtliga anslagsposter nått en utbetalningsgrad inom ramarna för fullt utnyttjande av delegerad
budget, varför vi inte kommenterar detta under trafikljuset verksamhetens genomförande. Givet att anslagsposterna erbjuder
en flexibilitet i att planera och fördela sakanslaget mellan olika
strategier under ett år, kan utbetalningsgraden variera något
mellan olika strategier.
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Humanitära insatser (ap.1)

Tabell 3.6: Nyckeltal för anslagsposten

Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat per strategi

2019

2018

2017

Antal insatser

39

46

41

Genomsnittlig avtalslängd, månader

45

46

47

335

330

260

4 180

4 141

3 730

1

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr
Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.6: Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat
per partnerkategori, mnkr
Strategi för humanitära bistånd 2017–2020 (4 180 mnkr)
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2 000

Anslagsposten rymmer ovan strategi. Strategins huvudfokus
är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig v ärdighet
för människor drabbade av kriser och konflikt. Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen mot strategimålen sammantaget har gått delvis framåt delvis bakåt. De humanitära
behoven fortsätter att stiga. I början av året beräknades nära
132 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd. I slutet
av 2019 hade siffran stigit till nära 168 miljoner människor.213
Sverige ligger stadigt på listan över de tio största humanitära
givarna i världen.214 Det gör Sida till en viktig aktör i sammanhanget, men inte enbart på grund av den stora finanserings
volymen, utan på grund av vi är förankrade i de humanitära
principerna, har fokus på ökad responseffektivitet och på att
stärka det humanitära systemet.215 Vårt mervärde som givare är
att vi är principbaserade, flexibla och systemstärkande.
Under 2019 gav vi stöd till totalt 39 insatser inom anslagsposten.216 Vi har fördelat större belopp än tidigare mellan ett
färre antal insatser. Vår bedömning är att det i sammanhanget
ger ökad effektivitet i form av större genomslag i länderna och
bättre prioritering av Sidas personal. Som en följd av detta har
vi kunnat lägga mer tid på analys och utökad fältuppföljning.
Sida har under 2019 till största delen arbetat genom multi
laterala organisationer (54 procent) och civilsamhällesorganisationer (45 procent) som har kapacitet och förmåga att

1 500
1 000
500
0
Multilaterala organisationer (2 247 mnkr)
Civilsamhällesorganisationer (1 893 mnkr)
Offentliga institutioner (30 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (5 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (5 mnkr)

Diagram 3.7: Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat
per kategori av biståndsform, mnkr
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0
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (2 626 mnkr)
Projektstöd (1 553 mnkr)
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verka i humanitära kontexter utifrån de humanitära principerna (humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende).
Ett viktigt finansiellt stöd går till United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) som koordinerar
behovsbedömningar och responsplaner.217 Inom denna anslagspost har vi under året främst arbetat inom bredare biståndsformer såsom program- och kärnstöd samt poolfinansiering (63
procent). Stöd till specifika projekt (37 procent) ges ofta till civilsamhällesorganisationer såsom Röda korset, medan bredare
stöd vanligtvis riktas till FN-ledda insatser. Sida lägger stor vikt
vid uppföljning och partners förmåga att prioritera människor
med störst behov, dvs en behovsbaserad ansats. Vi verkar
vidare för ett ökat samspel mellan humanitära insatser och
utvecklingssamarbete för att aktivt bidra till stärkta synergier
med relevanta landspecifika, regionala och tematiska strategier.
En viktig dialogfråga under 2019 rörde stärkt kapacitet
och effektivitet i det humanitära systemet, särskilt en behovs
baserad ansats. Omfattande arbete har också lagts på att etablera en systematisk ansats för riskhantering och uppföljning.
Systematisk uppföljning i fält är centralt, och den inkluderar
frågor om intern styrning och kontroll samt säkerhetsrelaterade frågor för att möjliggöra fältuppföljning. Vi har också under
året fortsatt att kommunicera den behovsbaserade allokeringsmodell som Sida använder för att nå människor i störst nöd. Vi
bedömer att intresset för denna modell ökat bland andra givare
och vi har under året bjudits in till bland annat Europeiska kommissionen för civilskydd och humanitärt bistånd (ECHO) för att
berätta mer om denna.
Sida har under året fortsatt värna om proportionalitet vad
gäller integrering av perspektiv i strategin. Strategins explicita perspektiv – resiliens, konfliktkänslighet och jämställdhet
– integreras i det humanitära biståndet, likaså rättighetsperspektivet, fattiga människors perspektiv samt ett miljö- och klimatperspektiv. Samtidigt är det centralt att graden av perspektivintegrering sätts i proportion till insatsens syfte, tidsram och
kontext, dvs ju längre och större en insats är desto mer kan de
olika perspektiven integreras. En distinktion måste alltså göras
mellan exempelvis en tidskritisk snabbinsats på tre månader
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inom en akut och livräddande insats, och en 500-miljoners
insats med en flerårsplan.
Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1 Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har
kunnat bibehålla sin relevans genom våra flexibla arbetssätt
och goda anpassningsförmåga till globala humanitära behov.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Bedömningen görs utifrån den påverkansmöjlighet som Sida har, dvs att på ett behovsbaserat sätt finansiera principbaserade humanitära aktörer med tillträde till
människor i nöd i konflikter och kriser.
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Informations- och kommunikationsverksamhet (ap.2)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet,
inkl. genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022 (148 mnkr)

Anslagsposten rymmer ovan strategi. Strategin syftar till att
”informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja
en öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och
brett deltagande i Sverige för en rättvis och hållbar global
utveckling”.218
Huvuddelen av de kommunikationsaktiviteter som Sida
genomfört har nått målen. Även civilsamhällesorganisationernas måluppfyllelse bedömer vi generellt vara god. Insatserna
inom oberoende granskning, debatt och analys har stärkts.
Det har varit en långsiktig trend mot ökad kunskapsutveckling
hos svenskarna, men den har enligt 2019 års opinionsmätning
bromsat in219.
Under 2019 har Sida haft 49 samarbeten i Sverige.
Huvuddelen av portföljen har genomförts av civilsamhälles
organisationer (74 procent) och offentliga institutioner (6 procent), i vilken Sidas egna aktiviteter ryms. Därutöver har flera
aktörer bidragit, bland annat genom att Sida ökat antalet
stipendier och haft utlysningar av medel till kommunikationsaktiviteter om Globala målen för hållbar utveckling. Vi har
fortsatt att fylla strategiportföljen med långa och stora insatser,
vilket gör det möjligt för våra partners att vara mer långsiktiga
i sina insatser.
Som finansiär har Sida under 2019 gett stöd till 15 strategiska partnerorganisationer inom civila samhället, samt
till Svenska FN-förbundet, UNDP och Den globala skolan.
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Dessutom har ytterligare ett 80-tal organisationer i Sverige
fått finansiellt stöd genom vidareförmedling från tre av Sidas
partnerorganisationer. Stödet går till att bedriva informationsoch kommunikationsverksamhet gentemot målgrupper över
hela Sverige och till aktiviteter som syftar till att debattera och
granska utvecklingssamarbetets roll för en rättvis och hållbar
global utveckling. Vi har under året genomfört flera egna aktiviteter, oftast i samarbete med civilsamhällesorganisationer, men
även andra aktörer. Exempel på det är Globala Kommunen220,
Utvecklingsforum221, seminarieserien Development Talks222
samt Sida Alumni223 – ett program som i huvudsak vänder sig
till unga. För att nå ut brett använder vi framförallt sociala
medier, samtidigt som pressarbetet är starkt prioriterat. (Se
avsnitt Kommunikationsaktiviteter för att informera om svenskt
utvecklingssamarbete).
Den vanligaste biståndsformen inom denna anslagspost är
andra kostnader i givarlandet (Sverige), vilket beror på att insatserna är nationella.
Under 2019 har Sidas dialog med partners fokuserat på att
stärka kopplingen till miljö- och klimatperspektivet i kommunikationen. De årliga dialogmötena mellan Sida och partners har
dessutom bidragit till stärkt fokus på resultatstyrning och uppföljning, kommunikation om Agenda 2030 och målgruppsarbete.

Tabell 3.7: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

Antal insatser

49

56

66

Genomsnittlig avtalslängd, månader

36

36

32

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

14

14

6

148

149

140

1

Utfall, mnkr
1

Diagram 3.8: Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat
per partnerkategori, mnkr
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Civilsamhällesorganisationer (110 mnkr)
Övriga (16 mnkr)
Offentliga institutioner (9 mnkr)
Multilaterala organisationer (9 mnkr)
Institution i privat sektor (4 mnkr)

Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (1 mnkr)

2018

2017

Diagram 3.9: Utbetalade medel inom anslagsposten fördelat
per kategori av biståndsform, mnkr

Informations- och kommunikationsverksamhet,
inklusive genom organisationer i det civila samhället
Strategiportföljens relevans

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

1

Verksamhetens genomförande

150
120

1 Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet,
inklusive genom organisationer i det civila samhället 2016-2022
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Bedömningen görs
mot bakgrund av att förändringsteorin fortfarande är aktuell
och att insatserna för att arbeta i linje med den är relevanta.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

90
60
30
0
Andra kostnader i givarlandet (Sverige) (145 mnkr)
Projektstöd (4 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (-0,28 mnkr)
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Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället
(ap.5)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

vid det årliga dialogmötet som vid ett möte med Sidas general
direktör och generalsekreterare för cirka 50 svenska civilsamhällesorganisationer.226

Bedömning av:

2019

2018

2017

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället
Strategiportföljens relevans

2019

2018

2017

Antal insatser

75

76

79

Genomsnittlig avtalslängd, månader

46

47

48

113

119

94

1 838

1 825

1 811

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr
Utfall, mnkr

1

1

Verksamhetens genomförande
1 Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Anslagsposten rymmer en strategi. Den syftar till att stärka civilsamhället i utvecklingsländer och göra det mer mångkulturellt.
Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen
mot strategimålen har gått delvis framåt och delvis bakåt.
Bedömningen görs mot bakgrund av att det demokratiska
utrymmet minskat i många länder224 vilket i sin tur lett till att
utrymmet för civilsamhället minskat. Vi ser dock att civilsamhällets kapacitet ökat på flera håll.225
Under 2019 har Sida haft 75 insatser inom anslagsposten.
Genom vårt stöd till svenska och internationella civilsamhälles
organisationer bidrar vi till ett livskraftigt och pluralistiskt
civilsamhälle. Under året har vi gjorts en översyn av aktuella
samarbetsparter och gett förslag till hur samarbetet med civilsamhällesorganisationer kan utvecklas. Enligt strategin ska
Sida ge stöd till civila samhället där samarbetspartner har ett
stort eget ansvar för verksamhetens utformning och uppföljning.
Det är anledningen till att vi nästan enbart arbetar genom programstöd (99 procent).
Vi beaktar samtliga perspektiv i genomförandet. De svenska
civilsamhällesorganisationerna vi finansierar bedöms generellt
ha god kapacitet att arbeta med jämställdhetsfrågor och rättighetsperspektivet. Integreringen av konfliktperspektivet behöver
stärkas. Störst behov av förbättring gäller dock integreringen av
miljö- och klimatperspektivet. Ämnet har under 2019 lyfts såväl

Tabell 3.9: Nyckeltal för anslagsposten

1

Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar

Strategi för stöd genom svenska organisationer
i det civila samhället 2016–2022 (1 838 mnkr)
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Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Relevansen skulle
dock kunna stärkas ytterligare genom att ta in fler strategiska
partnerorganisationer (SPO). Under 2019 har vi inlett arbetet
med att ingå strategiskt partnerskap med ytterligare en eller
två svenska organisationer.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Vi har under året fört dialog med samarbetspartner
om hur verksamheten kan utvecklas. Vi har vidare gjort justeringar i vissa insatser, utifrån de behov som partner identifierat,
för att anpassa verksamheten till förändringar i kontexten.

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.10: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
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500
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0
Civilsamhällesorganisationer (1 820 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (9 mnkr)
Offentliga institutioner (6 mnkr)
Institution i privat sektor (2 mnkr)

Tabell 3.8: U
 tfall till strategiska partnerorganisationer för genomförandet av strategin, stöd genom svenska organisa
tioner i det civila samhället, mnkr
Partnerorganistation
Världsnaturfonden, Sverige
Afrikagrupperna
Diakonia
Rädda barnen, Sverige
Forum Syd
Individuell människohjälp
Olof Palme Int Center
Plan international, Sverige
Kvinna till Kvinna
Naturskyddsföreningen
Riksförbundet för sexuellt upplysning
Svenska kyrkan
Svenska missionsrådet
Union to Union
We Effect
Total

2019

2018

2017

77
41
156
190
254
57
77
69
47
71
52
115
246
103
183

68
41
158
198
231
17
76
199
30
68
50
118
214
103
190

70
38
118
193
210
80
74
109
30
65
44
108
176
120
182

1 738

1 761

1 617

Multilaterala organisationer (1 mnkr)
Övriga (0,08 mnkr)

Diagram 3.11: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
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1 500

1 000

500

0
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (1 815 mnkr)
Projektstöd (22 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (1 mnkr)
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Asien (ap.6)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för Afghanistan 2014–2019 (1 059 mnkr)
Strategi för Bangladesh 2014–2020 (385 mnkr)
Strategi för Kambodja 2015–2018 (200 mnkr)
Strategi för Myanmar 2018–2022 (236 mnkr)
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete Asien (411 mnkr)

Anslagsposten rymmer ovan fem strategier. Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen mot strategimålen inom
anslagsposten har gått delvis framåt och delvis bakåt. Inom
ramen för strategin för Myanmar har utvecklingen gått bakåt på
grund av att kriget har trappats upp under 2019, vilket drabbar
civilbefolkningen hårt. Även när det gäller yttrandefrihet går
utvecklingen bakåt.
Inom denna anslagsposten har Sida under 2019 haft totalt
161 aktiva insatser. Utbetalningarna inom anslagsposten har
ökat något. Det beror bland annat på att 100 miljoner kronor
tillfördes anslaget för ytterligare utsläppsminskande åtgärder
i Asien. Under året har vi tecknat kortare avtal på grund av att
flera strategier snart tar slut. I Kambodja tecknades exempelvis
under 2019 endast ettåriga avtal i väntan på ny strategi.
Sidas stöd kanaliseras genom en bredd av aktörer, men
främst till multilaterala organisationer (62 procent) samt civilsamhällesorganisationer (31 procent). Kambodja skiljer sig
något från övriga strategi i avseendet att svenska myndigheter
haft en mer framträdande roll i samarbeten inom ramen för
de demokratistärkande insatserna. Strategin för Afghanistan
sätter stor prägel på anslagsposten eftersom den får mer
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än hälften av anslaget. Afghanistan är starkt beroende av
bistånd där cirka 75 procent av de offentliga utgifterna betalas
med hjälp av det internationella gåvobistånd som landet får
totalt.227 Nästan hälften av vårt bidrag till Afghanistan går till
Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), administrerad
av Världsbanken, med bidrag från 34 givarländer. Vår bedömning är att gemensamma fonder likt denna är särskilt viktiga
i länder där statsapparaten är mycket svag och nästan helt
saknar intäkter.
De flesta stöd inom anslagsposten kanaliseras via de
bredare biståndsformerna program- och kärnstöd samt poolfinansiering (67 procent). I Myanmar har ett gott samarbete i
givarkretsen lett till ökad poolfinansiering under 2019. Också
projektstöd är en vanlig biståndsform och utgör 33 procent av
utbetalningarna.
Sida lägger relativt mycket tid på dialog med partner,
där samtalen under 2019 tagit upp behov av stärkt kapacitet
inom intern styrning och kontroll. Olika dialogfrågor dominerar i olika kontexter; i exempelvis Myanmar har fokus under
2019 varit konflikt och anti-diskriminering, medan dialogen i
Kambodja i ökande grad handlar om mänskliga rättigheter och
anti-korruption. Vi genomför också årliga regionala workshops,
genom ambassaden i Bangkok, med syfte att driva normativ
dialog och att öka samarbetspartners möjlighet att samverka.
Workshopen 2019228 bidrog med information till det regionala uppföljningsforumet för Agenda 2030 Asia Pacific Forum
on Sustainable Development, som genomföres i samarbete
med FN:s sociala och ekonomiska kommission för Asien och
Oceanien (UN ESCAP) och fokuserade på begreppen resiliens
och deltagande.
Samtliga perspektiv är integrerade i vårt arbete, och vi bedömer att fattigdomsperspektivet är det perspektiv som fått störst
genomslag. Jämställdhet är vidare en viktig profilfråga för Sida,
både när vi utformar insatser och i dialogerna. Vår bedömning
är vidare att miljöperspektivet, tack vare en ökad satsning
under 2019, nu är bättre integrerat i arbetet.

Tabell 3.10: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

161

168

154

Genomsnittlig avtalslängd, månader

49

53

55

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

61

71

56

2 291

2 211

1 793

Antal insatser

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.12: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
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Multilaterala organisationer (1 419 mnkr)
Civilsamhällesorganisationer (699 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (60 mnkr)
Övriga (57 mnkr)
Offentliga institutioner (47 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (5 mnkr)
Institution i privat sektor (3 mnkr)

Diagram 3.13: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
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Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Regional Asien
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Afghanistan
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Bangladesh
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande

Resultatstrategi för Bangladesh 2014–2020

Kambodja
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Myanmar
Strategiportföljens relevans

ökat stöd till demokrati och mänskliga rättigheter, avslutat
stödet till decentraliseringsreformen och samt satt stopp för
nya insatser som skulle innebära finansiell resursöverföring till
staten. Vi bedömer att nuvarande strategiportfölj inom stödområde miljö-/ och klimat till stora delar är relevant, men att det
finns behov av att förnya och ytterligare öka stödet inom detta
område. Portföljen i sin helhet bedöms trots detta som relevant.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

1

Verksamhetens genomförande
1 Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd
i Afghanistan 2014–2019
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. En av totalt tre portföljer inom strategin bedömer vi dock som delvis relevant. Det
rör sig om stödområdet för ekonomisk utveckling och sysselsättning där vi ser svårigheter för vissa insatser att nå resultat
på grund av en mycket svår och utmanande kontext.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan. I
ett fåtal insatser för ekonomisk integration och sysselsättning
har bristande kapacitet och vissa brister i den interna styrningen och kontrollen hos partner noterats, vilket gjort att de
inte kunnat genomföras enligt plan.

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd till
Kambodja 2014–2018
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under året har
anpassningar i portföljen gjorts löpande som en reaktion på den
negativa demokratiska utvecklingen i landet. Vi har bland annat

Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under 2019 har vi
utökat stöden som är riktade till bland annat urban- och mödrahälsa, fattiga kvinnors möjligheter till inkomst, miljö- och
klimatanpassning samt respekt för mänskliga rättigheter kopplade till miljö och klimat.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete
i Asien och Oceanien 2016–2021
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljens geografiska tyngdpunkt ligger på Sydostasien. Antalet initiativ i
Oceanien är fortsatt begränsade. Större delen av strategiportföljen har under 2019 bestått av ett integrerat arbete av mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Ett flertal insatser är försenade, i huvudsak beroende på att
uppstarten tar lång tid för att personal ska rekryteras och att
partners ibland har en överoptimistisk planering. Bristande
intern styrning och kontroll hos några partners har inneburit
förseningar och i något fall avslutat samarbete.
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Strategi för Sveriges internationella bistånd till Myanmar
2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Vi har under
året förstärkt portföljen genom att utveckla existerande
stöd i linje med strategins fokus på de mest utsatta. Under
2019 har vi också kompletterat med ytterligare stöd inom
fredsportföljen för att ytterligare stärka vårt bidrag till
målen i strategin. Vår bedömning är att portföljen kompletterar andra givares stöd väl.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt
plan. Den negativa utvecklingen i landet påverkar våra
partners möjlighet att genomföra sina planer. Vår
bedömning är framför allt kopplad till att respekten för
mänskliga rättigheter och jämställdhet minskar och att
möjligheten försämras för civilsamhället och oberoende
media att utföra sina demokratiska och granskande funktioner. Samtidigt är det fortfarande möjligt att genomföra
insatserna, och våra partner är flexibla och anpassar sina
planer så att resultat kan uppnås. Sida bidrar genom att
stödja partners i att hitta lösningar och genom att lyfta rättighetsfrågorna i dialogen med berörda myndigheter.

Resultatredovisning

Latinamerika (ap.7)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för Bolivia 2016–2020 (221 mnkr)
Strategi för Colombia 2016–2020 (205 mnkr)
Strategi för Guatemala 2016–2020 (232 mnkr)
Strategi för Kuba 2016–2020 (28 mnkr)

Anslagsposten rymmer ovan fyra strategier. Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen mot strategimålen har
gått delvis bakåt eller bakåt inom anslagsposten. Vi ser inom
regionen fortsatta utmaningar i att stärkt demokratin och
öka respekten för mänskliga rättigheter. Medborgarnas civila
och politiska rättigheter uppfylls inte. I Colombia ser vi att
regeringen efter presidentvalet 2018 har svårt att genomföra
fredsavtalet med FARC. I Bolivia har emellertid framsteg inom
områden som kvinnors, barns och urfolks rättigheter och urban
utveckling som politisk prioritet gjorts under senare år. Men det
är ännu för tidigt att säga vad efterspelet till Evo Morales framtvingade avgång kommer att medföra. I bästa fall kan utvecklingen dock leda till mer pluralism och minskad koncentration
av den politiska makten.
Under 2019 hade Sida 104 insatser inom anslagsposten
Latinamerika. Balansen mellan bredare större insatser och
smalare strategiska insatser är viktig i sammanhanget för att
nå resultat. Den två största partnerkategorierna är civilsamhällesorganisationer (45 procent) och multilaterala organisationer
(42 procent). När det gäller multilaterala aktörer går en stor del
av Sidas stöd till FN som har en stark och viktig roll i regionen,
samt har väl etablerade samarbeten med staten i flera länder.
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Stödet till civilsamhällesorganisationer kanaliseras via såväl
internationella och svenska organisationer, samt lokala organisationer i våra samarbetsländer. Viktiga samarbetspartners
till Sida är exempelvis We effect, Diakonia, Svenska kyrkan och
Forum Syd, som är starka aktörer i Latinamerika. De vanligaste
biståndsformerna i Latinamerika är projektstöd (62 procent)
och bredare former av stöd såsom program- och kärnstöd samt
poolfinansiering (34 procent).
Vi har under året lagt ett ökat fokus på det mångdimensionella fattigdomsperspektivet, både i dialog med partner och i
utformandet av portföljer. Sidas mångdimensionella fattigdomsanalyser har varit värdefulla för att öka förståelsen för och
synliggöra fattigdomen i regionen. Andra viktiga dialogfrågor är
de tematiska perspektiven konflikt, miljö och klimat samt jämställdhet, inte minst vad gäller maskulinitetsfrågor.
Inom samtliga portföljer arbetar vi aktivt både med att
integrera de tematiska perspektiven i vårt arbete och med
riktade insatser. Några exempel på särskilda aktiviteter som
genomförts under året är kompetensutveckling av vår personal
rörande jämställdhet i Guatemala, kompetensutveckling för
partner beträffande maskulinitet och dess konsekvenser för
jämställdhet i Bolivia, och analyser och workshops med partner
kring såväl miljö och klimat som konfliktintegrering på Kuba.229
Vår bedömning är att dessa aktiviteter har ökat vår och våra
partners förmåga att på ett ändamålsenligt sätt inkludera de
tematiska perspektiven i verksamheten.

Tabell 3.11: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

104

135

109

Genomsnittlig avtalslängd, månader

42

40

42

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

26

23

23

696

653

615

Antal insatser

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.14: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
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Multilaterala organisationer (292 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (38 mnkr)
Offentliga institutioner (29 mnkr)
Övriga (22 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (3 mnkr)
Institution i privat sektor (2 mnkr)

Diagram 3.15: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
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Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (237 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (30 mnkr)
Andra kostnader i givarlandet (Sverige) (0,07 mnkr)
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Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Bolivia
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Colombia
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Guatemala
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Kuba
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1 Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under året har vi
ytterligare stärkt vårt fokus på hållbar urban utveckling, detta
som ett svar på sektorns uppenbara behov, relevansen för strategimålen och prioriteringar från bolivianskt håll. Arbete genom
FN och med civilsamhället ger goda resultat. Arbetet inom
miljösektorn, med fokus på vatten och sanitet har också stärkts
under året, och har även visat sin potential för bredare samarbete, eftersom svenska företag inom området vattenrening
har kunnat engageras i sektorn. I efterspelet till Evo Morales
avgång har Sverige intagit en ledande ställning inom givarkretsen till stöd till nyval och till internationell övervakning av situationen för mänskliga rättigheter i landet.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Trots
den politiska turbulensen har inga avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter inträffat under året och genomförandet har
skett i enlighet med delegerat sak- och förvaltningsanslag. Mot
slutet av året tillkom vissa mindre, men strategiskt mycket viktiga, insatser till stöd för fria och rättvisa val som en lösning på
de konflikter som landet störtats ned i efter de nu ogiltigförklarade valen i oktober 2019.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under 2019 har
genomförandet av fredsavtalet försenats och fredssamtalen
med ELN-gerillan avbrutits. I en utmanande och föränderlig
kontext har vi i än högre grad sett vikten av att hålla fast vid
våra prioriteringar med ett uthålligt och långsiktigt perspektiv
för att nå resultat. Vi har under året lagt fokus på att upprätthålla omvärldens intresse och stöd för genomförandet av
fredsavtalet. Vi har vidare gjort mindre justeringar i portföljen
för att upprätthålla och stärka fredsavtalets institutioner samt
för att upprätthålla handlingsutrymmet för det civila samhället
och mänskliga rättighetsförsvarare. Vi har identifierat ett behov
av att ytterligare stärka stödet till mänskliga rättigheter och det
civila samhället samt till aktörer för fred inom den privata sektorn Ytterligare justeringar förutses under 2020. Den svenska
regeringen har också ökat det humanitära stödet till Colombia
och kopplingen mellan humanitärt bistånd, utveckling och fred
behöver stärkas inom ramen för strategiportföljen.
Vi bedömer att verksamhetens genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Stödet till och medverkan i samtliga fyra fredsfonder
(FN, EU, WB och IDB) har gett särskilt goda möjligheter till koordinering och samordning men också till nödvändig flexibilitet,
snabbhet och en balanserad anpassning till den nya kontexten.

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant. Snabba förändringar i kontexten har under året krävt vissa anpassningar
och justeringar i strategiportföljen. Försämringarna i kontexten
har inneburit att vissa insatser inte kunnat genomföras, men har
inte lett till att strategiportföljen behöver omprövas. Vår bedömning är att den tvärtom bekräftar tesen i förändringsteorin, det
vill säga att straffrihet och korruption är det grundläggande hindret för utveckling. Vi fortsätter därför stödja genomförandet av
fredsavtalen och har en bred agenda för mänskliga rättigheter.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Avvikelsen uppstår på grund av förändringar i kontexten och
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i vissa fall bristande kapacitet hos partner. Insatsen
till stöd för den Internationella Kommissionen mot
Straffrihet i Guatemala230 har inte kunnat genomföras
som planerat eftersom Guatemalas regering beslutat
att stänga ner kommissionen trots konkreta resultat i
kampen mot straffrihet och korruption. Likaså har insatsen för övergångsrättvisa231 haft utmaningar och vissa
insatser inom marknadsutveckling och kvinnors ekonomiska egenmakt har genomförts långsammare än planerat. Sida har under året utvecklat nya flexiblare former
för samarbete som ger partners bättre förutsättningar
att anpassa planering och genomförande till en föränderlig omvärld. Ett exempel är systematisk användning
av korta pilotprojekt, som ger möjlighet att prova en idé,
för att kunna göra en realistisk bedömning av de faktiska
möjligheterna för genomförande av en fullskalig insats.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under 2019
har vi gett stöd till strategiska och relevanta aktörer
där vi ser möjlighet till långsiktiga effekter, såväl inom
civilsamhället som inom olika delar av den kubanska
förvaltningen. Insatserna syftar till att öka kontaktytorna
mellan Kuba och Sverige samt ge möjlighet till insyn i
svenska samhällslösningar. Detta sker främst genom
kapacitetsutveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt
plan. Större delen av insatserna har kunnat genomföras
enligt plan, men externa faktorer, såsom bristen på
drivmedel, har bidragit till att vissa aktiviteter inte har
kunnat genomföras. Bland annat har deltagare inte
kunnat ta sig till aktiviteten/utbildningen. Det är oklart
när situationen kan förbättras och det kan heller inte
uteslutas att läget förvärras ytterligare. Vi för kontinuerlig dialog med våra partner vilka har anpassat sig till
situationen: vissa aktiviteter har genomförts med dem
som kunnat närvara, andra har genomförts på distans
eller flyttats fram i tid.

Resultatredovisning

Afrika (ap.9)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för Burkina Faso 2018–2022 (365 mnkr)
Strategi för Demokratiska republiken Kongo 2015–2019 (321 mnkr)
Strategi för Etiopien 2016–2020 (305 mnkr)
Strategi för Kenya 2016–2020 (352 mnkr)
Strategi för Liberia 2016–2020 (305 mnkr)
Strategi för Mali 2016–2020 (286 mnkr)
Strategi för Moçambique 2015–2020 (577 mnkr)
Strategi för Afrika söder om Sahara 2016–2021 (992 mnkr)
Strategi för SRHR i Afrika söder om Sahara 2015–2021 (581 mnkr)
Strategi för Rwanda, 2015–2019 (169 mnkr)
Strategi för Somalia 2018–2022 (555 mnkr)
Strategi för Sudan 2018–2022 (228 mnkr)
Strategi för Sydsudan 2018–2022 (231 mnkr)
Strategi för Tanzania 2013–2019 (564 mnkr)
Strategi för Uganda 2018–2023 (307 mnkr)
Strategi för Zambia 2018–2022 (498 mnkr)
Strategi för Zimbabwe 2017–2021 (359 mnkr)

Anslagsposten rymmer ovan 17 strategier. Mot bakgrund av att
anslagsposten innehåller så pass många strategier, vilka i sin
tur innehåller ett stort antal strategimål är det svårt att göra
en sammantagen bedömning för anslagsposten som helhet.
Vi ser både framsteg och utmaningar inom olika typer av mål
och mellan olika länder. Det demokratiska utrymmet i ett antal
länder på kontinenten har fortsatt krympa. I länder som bland
annat Tanzania, Uganda och Zambia ser vi en negativ trend vad
gäller demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Vissa
framsteg kan dock ses i Etiopien och Sudan i relation till möjlig-
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heten att stödja en positiv demokratiutveckling. Demokratiska
reformer har påbörjats med finansiering från Sverige. Etiopien
fick extra medel 2019 av regeringens demokratioffensiv (100
miljoner kronor extra utbetalat i år).
I Demokratiska republiken Kongo kan en viss försiktig positiv
politisk utveckling skönjas med en ny regering som skapat
förhoppningar om nya reformer. Flera länder har erfarit
stora utmaningar under året inklusive utdragna konflikter232,
klimatrelaterade chocker såsom torka233, översvämningar234,
cykloner235, epidemier236 och ekonomiska kriser237, som ofta
samspelar. Tillsammans bidrar de till ökad sårbarhet, livsmedelsotrygghet och akut undernäring i ett stort antal länder.
Antalet människor på flykt, både internflyktingar och flyktingar
och humanitära behov fortsätter att öka i Afrika.
Att integrera resiliens i utvecklingssamarbetet och att stärka
samspel med det humanitära biståndet (det så kallade nexus)
är en viktig prioritering för att minska risk, sårbarhet samt
humanitärt beroende. Flera strategier inom anslagsposten har
en stark resiliens/nexus-ansats, vilket under 2019 resulterat i
flera nya insatser inom området.238
Under 2019 har Sida gett stöd till 568 insatser i Afrika. De
genomsnittliga avtalsbeloppen har ökat under året, vilket är
resultatet av en strategisk omställning i portföljen. Trots de
högre beloppen är den genomsnittliga insatslängden relativt
konstant bland annat på grund av att vi arbetar i politiskt osäkra
och föränderliga kontexter, vilka kan kräva snabb omplanering
av resurser.
Vi har under året strävat efter balanserade portföljer med
en variation av partner. Våra vanligaste samarbetspartners
var i Afrika under 2019 multilaterala organisationer (48 procent) och via internationella och svenska organisationer, samt
lokala organisationer i våra samarbetsländer (32 procent). En
annan relativt stor partnerkategori är offentliga institutioner
(12 procent). Variationer inom anslagsposten finns emellertid,
inom en rad landstrategier; i exempelvis Tanzania är offentliga
institutioner en viktig partnerkategori, där bland annat en stor
utbildningsinsats genomförs med Utbildningsministeriet. Ett
annat exempel är Zambia där Sverige också samarbetar med

Tabell 3.12: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

568

589

556

Genomsnittlig avtalslängd, månader

47

47

49

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

53

49

47

6 994

6 790

5 740

Antal insatser

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.16: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
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Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (190 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (53 mnkr)
Övriga (10 mnkr)

Diagram 3.17: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
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Projektstöd (3 201 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (49 mnkr)
Övrigt (4 mnkr)
Andra kostnader i givarlandet (Sverige) (0,01 mnkr)

Resultatredovisning

offentliga institutioner i en betydande insats inom hälsa och en
mindre insats tillsammans med zambiska riksrevisionen, men
även med den privata sektorn. De biståndsformer som dominerar inom anslagsposten är de bredare stöden: program- och
kärnstöd samt poolfinansiering (53 procent). Projektstöd utgör
också en vanlig biståndsform (46 procent) inom anslagsposten.
Vår ambition är att gå mot fler bredare stöd, men en begränsande faktor är att många partners inte uppfyller de kriterier
som krävs för den typen av stöd. Det handlar framför allt om
brister i intern styrning och kontroll.
Under 2019 har vi särskilt verkat för att strategigenomförandet ska utgå ifrån en mångdimensionell fattigdomsanalys. Vi
har lagt särskild kraft på att stärka integreringen av resiliens i
samspel med det humanitära strategigenomförande och dialog.
Vidare har Sida också stärkt fältkapacitet inom en rad länder:
Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien,
Somalia, Sudan och Sydsudan.239
Utöver att integrera fattiga människors perspektiv på
utveckling och rättighetsperspektivet i arbetet integrerar vi de
tematiska perspektiven i varierande grad i olika kontexter, både
genom dialog och i insatserna. Sverige är av tradition starka
inom jämställdhet och har under 2019 fortsatt ha en hög profil
inom området. Jämställdhet är väl integrerat i insatserna och
Sida tar ofta upp det i sina dialoger med partners. Skillnaden
mellan olika länder är dock stor och behoven olika. Ett område
som vi har arbetet aktivt med under året är att stärka upp i
miljö- och klimatfrågor, med varierande resultat inom regionen.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso
2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Säkerhetskontexten
har förändrats avsevärt under 2019 men då strategiportföljen
till stora delar arbetar med grundorsaker till landets konflikter,
är den fortsatt relevant.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Strategiportföljen har genomförts enligt plan med undantag av
en större insats på energiområdet (motsvarande 15 procent av
årets delegerade medel). Utbetalningarna för insatsen drogs
tillbaka efter en fördjupad revision.
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med
Demokratiska republiken Kongo 2015–2019
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under året har vi
fortsatt att utveckla strategiportföljen med ett ökat fokus på
samspelet mellan humanitärt stöd, utveckling och fredsbyggande. Strategiportföljen kompletterar det humanitära stödet
i landet väl. Frånvaron av ett nationellt ägarskap för fattigdomsminskning och utvecklingsinsatser försvårar arbete med
offentliga strukturer, även indirekt. Säkerhetssituationen har
emellertid förbättrats vilket gör att medarbetarnas effektivitet,
samarbetet med partnerorganisationer och uppföljningen i fält
har förbättrats under året.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Bedömningen görs
gentemot att Sida sedan strategin antogs år 2016 gradvis har
ställt om portföljen. Vi har under 2019 fortsatt att arbeta med
underliggande orsaker till fattigdom och konflikt. Vidare har
vi upprättat en större andel strategiska program med ökat
genomslag inom samtliga prioriterade områden. Samtidigt
har stödet ökat avsevärt under året med fokus på att stärka de
demokratiska reformer Etiopiens regering genomför samt resiliensinsatser.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har en bra
sammansättning av insatser. En mångdimensionell fattigdomsanalys genomfördes under året vilken bekräftade att sammansättningen i portföljen är välbalanserad.
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Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Burkina Faso
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Demokratiska republiken Kongo
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Etiopien
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Kenya
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Liberia
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Mali
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Moçambique
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Rwanda
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Afrika söder om Sahara
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
SRHR i Afrika söder om Sahara
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Sudan
Strategiportföljens relevans
Verksamhetens genomförande

1

Resultatredovisning

Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Insatserna inom miljö- och klimatområdet har inte gett önskat
resultat på grund av svag implementeringsförmåga och allt för
tungrodda processer hos samarbetspartner. Att avsluta stödet
till urban sektor har också tagit längre tid än planerat på grund
av partnerns tungrodda processer. Vissa omfördelningar i
portföljens genomförande har gjorts under året, i syfte att konsolidera portföljen, minska antalet insatser och öka strategins
andra två fokusområden jämfört med demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har en bra
sammansättning av insatser och dess bredd har gjort att den
varit fortsatt relevant under året. Inga större justeringar har
gjort.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Den politiska utvecklingen och makroekonomiska utmaningar i
landet har försvårat och försenat delar av genomförande, dock
har inga större ändringar behövt göras.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali
2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har en bra
sammansättning av insatser. Mindre justeringar i portföljens
sammansättning har gjorts löpande under strategins genomförande, så även under 2019.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Samabetet med statliga institutioner har under 2019
varit en stor utmaning på grund av tröghet och korruptionsrisker inom statsapparaten. Brist på kapacitet och resurser tycks
vara huvudförklaringar. Detta har påverkat ett par insatser i
portföljen och försenat genomförande något. I och med att det
rör sig om ett fåtal insatser bedömer vi dock att genomförandet
i sin helhet gått enligt plan.
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Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med
Moçambique 2015–2020

Bedömning av:

Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har
anpassats under året för att bättre svara upp mot den humanitära krisen och öka motståndskraften inför nya naturkatastrofer. Portföljen svarar väl upp mot strategins målsättningar med
undantag för stödområdet stärkt demokrati och jämställdhet
samt ökad respekt för mänskliga rättigheter. Anledningen till
detta är ett minskat stöd till institutionsuppbyggnad av statliga
institutioner och offentlig service. Det generella budgetstödet
har avslutats till följd av oegentligheter i samband med statliga
garantier och brister avseende transparens och ansvarsutkrävande. Förutsättningarna för fortsatt samarbete med statliga
institutioner har i vissa fall inte funnits varför det riktade stödet
till viss del också fasats ut.
Vi bedömer att verksamheten har genomförts delvis enligt
plan. Året har präglats av vissa förseningar i genomförandet
på grund av de allmänna valen och cyklonerna som drabbat
landet hårt. Under våren 2019 ökade anslaget för strategin; en
ökning vi ännu inte lyckats omhänderta helt, eftersom de flesta
planerade insatser och aktiviteter kommer att genomföras först
under 2020.

Strategiportföljens relevans

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda
2015–2019
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har
utvecklats under hela strategiperioden och 2019 var dess sista
år. Den är väl anpassad till målen både vad gäller innehåll,
partners och modalitet.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt
plan. Huvuddelen av insatserna har genomförts enligt plan.
Förseningar och kapacitetsproblem präglar dock stödområdet
för miljö och klimat framför allt på grund av låg kapacitet på
den rwandiska sidan.

2019

2018
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2017

Sydsudan
1

Verksamhetens genomförande
Somalia
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Tanzania
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Uganda
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Zambia
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Zimbabwe
Strategiportföljens relevans
Verksamhetens genomförande
1 Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens
genomförande.

1

Resultatredovisning

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbetet med
Afrika söder om Sahara 2016–2021
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har en bra
sammansättning av insatser. Den har under året kompletterats
(och kommer utökas ytterligare) för att möta ett minskat demokratiskt utrymme med särskilt fokus på mänskliga rättighetsförsvarare och mediaaktörer. På handelsområdet bedöms Aid for
Trade vara allt mer betydelsefullt för regionen varför nytt samarbete med World Customs Organization har förberetts under
2019. Förändringar i kontext, exempelvis avseende våldsbejakande extremism, har under året tagits upp i dialog med partner.
Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2021
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har en bra
sammansättning av insatser. Vissa justeringar har gjorts under
2019; exempelvis har en omfattande insats kring hbtq-personers rättigheter beretts efter omfattande konsultations- och
analysarbete.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Tack vare ett flexibelt genomförande har vi kunnat
anpassa verksamheten efter de förändringar som ägt rum
i kontexten. Vi har även tagit tillvara nya möjligheter såsom
till exempelvis att arbeta med Southern African Development
Communitys (SADC) nya SRHR-strategi.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan
2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant. Pågående
och omfattande förändringar i kontexten påverkar samtliga
portföljens insatser i hög grad. I nästan samtliga insatser har vi
börjat göra mer kortsiktiga humanitära prioriteringar.
Vi bedömer att genomförandet har gått delvis enligt plan. Vi
fortsätter att genomföra verksamheten, med vissa avbrott på
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grund av säkerhetssituationen. På grund av säkerhetssituationen är verksamheten vidare svår att följa upp. Evakuering av
FN-personal under sommaren gav sämre förutsättningar för
både genomförande och uppföljning, med konsekvenser även
för andra organisationer.

Strategi för Sveriges internationella bistånd i Sydsudan
2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant. Vår bedömning
är att portföljens pågående insatser är relevanta och har goda
förutsättningar att uppnå strategins mål. Under 2018 antog
regeringen en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete
med Sydsudan 2018–2022. Den nya strategin har en längre
tidsperiod (fem år), närmare fyrdubbla medel per år och två nya
strategiområden. Operationalisering av strategigenomförandet
påbörjades 2019. Alla portföljer är därmed under utveckling
och respektive målområdesportfölj beräknas vara fullt utvecklade under 2020. Inom strategins två nya målområden kommer
insatser att avtalas i slutet av 2019.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Trots att kontexten i Sydsudan är utmanande, med flera faktorer som begränsar genomförandet av insatser, har strategigenomförandet gått i huvudsak i enligt plan. Detta är till stor
del till följd av Sidas samarbetspartners kompetens, kapacitet
och flexibilitet när det gäller att genomföra insatser i en fragil
kontext. Inom strategimålet ökade möjligheter till hållbar försörjning har Sida emellertid saknat fullvärdig intern kompetens.
Från augusti 2019 fick vi ytterligare finansiella resurser inom
området och har inlett en process för att identifiera och avtala
om insatser inom det strategimålet. Utnyttjande av delegerade
medel 2019 sänktes något i slutet av året, från 250 miljoner
kronor till 230 miljoner kronor. Det beror på att två utbetalningar flyttades fram till 2020 på grund av sen rapportering från
partners, samt att två partners kom in senare än beräknat med
sina ansökningar för insatser.
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia
2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant. Portföljen
behöver framförallt kompletteras med nya insatser för motståndskraft, miljö och klimat samt energi för att fullt ut kunna
nå strategins samtliga mål.
Vi bedömer att verksamhetens genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania
2020–2024240
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen har
utvecklats under hela strategiperioden och 2019 var dess sista
år. Under strategiperioden har bland annat stödet till civilsamhället ökat. Genom stödet till sociala trygghetssystem har
också fokus på de allra fattigaste stärkts.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Portföljen har till största del genomförts som planerat. Det
är huvudsakligen två större program som påverkats av den
politiska utvecklingen och bristen på dialog mellan givarna
och den tanzaniska regeringen under 2019. Vi har skjutit upp
utbetalningen av det resultatbaserade sektorbudgetstödet till
Tanzanias finansministerium på grund av problem i dialogen
mellan EU och den tanzaniska regeringen. Vidare har programmet för sociala trygghetssystem påverkats av Världsbankens
frysning av nya beslut om medel till Tanzania. Det har inneburit
att flera av de planerade utbetalningarna av kontantstöd under
programmet ställts in under 2019.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda
2018–2023
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under 2019 har
stora delar av den planerade portföljen kommit på plats och vi
bedömer att den är väl avvägd i förhållande till den nya strategin. Inom några områden (energi, sociala skyddsnät, sysselsättning) har Sverige under 2019 fått en mer framskjuten position.
Vi har dock svårt att hitta aktörer som kan ta sig an strukturella
problem inom sysselsättningsområdet.
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Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Takten i genomförandet har emellertid påverkats i
vissa insatser på grund av identifierade korruptionsrisker samt
svag kapacitet hos vissa partner.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia
2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. I den försvårande
miljön har fokuset på stöd till mänskliga rättigheter och demokrati förstärkts ytterligare under 2019. Under året har även
stödet till samarbetspartners arbete med att öka människors
motståndskraft/resiliens, och att nå de allra fattigaste ökat.
För de mest akuta behoven efter den torka som präglat landet
har vi bidragit genom stöd till utdelning av mat och nödutbetalningar av sociala bidrag.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Resultaten från insatserna tillfredställande; många
människor har fått ökad tillgång till hälsotjänster, förnybar
el, jordbruksmarknader och klimatsmarta jordbruksmetoder.
Dessutom har flera civila samhällsorganisationer förstärkt sin
kapacitet och verksamhet genom Sidas stöd under året.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe
2017–2021
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen svarar väl
upp mot de utmaningar som Zimbabwe har utifrån ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Under 2019 har insatser inom
resiliens och humanitärt stöd ökat, liksom stöd till mänskliga
rättigheter och rättighetsförsvarare.
Vi bedömer att genomförandet har delvis gått enligt plan. Den
politiska situationen i Zimbabwe fortsätter att vara problematisk och den ekonomisk utvecklingen negativ. Måluppfyllelsen
inom flera av våra insatser har påverkats av frånvaro från nödvändiga reformer, ett krympande demokratiskt utrymme, samt
påverkan av utdragen torka och effekterna efter cyklonen Idai.
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Mänskliga rättigheter (ap.13)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens
principer 2018–2022 (MR DEMO) (924 mnkr)
Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna
organisationer 2016–2020 (PAO) (97 mnkr)

Anslagsposten rymmer ovan två strategier. Strategierna syftar
till att bidra till demokratisk utveckling samt skydd av och
respekt för mänskliga rättigheter.
Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen
mot strategimålen har gått bakåt i båda strategierna. Vi gör
bedömningen gentemot ett minskat demokratiskt utrymme
och inskränkningar i de mänskliga rättigheterna. Det blir allt
svårare att nå förväntade resultat samtidigt vi bedömer att det
arbete vi gör fortfarande är viktigt. Vi ser även att 2019 fortsatt
präglades av en global tillbakagång för mänskliga rättigheter
och demokrati. För trettonde året i rad är det fler stater som
backar än som gör framsteg i fråga om att tillgodose medborgarna mänskliga rättigheter.241
Sida har under året gett stöd till 93 insatser via organisationer i det civilsamhället, mänskliga rättighetsförsvarare, media,
partianknutna och multilaterala organisationer. Anslagspostens
två strategier skiljer sig åt: MR DEMO är tematiskt inriktad,
medan PAO har både ett tematiskt fokus och ett aktörsfokus.
Inom PAO kanaliseras stödet genom svenska partianknutna
organisationer som har till syfte att ägna sig åt demokratistöd.
Inom MR DEMO har vi en större spridning av partnerorganisationer och strategin har också en bredare tematik. Under året
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har Sida exempelvis finansierat insatser för skydd av mänskliga
rättighetsförsvarare såsom rättshjälp, utbildning i fysisk och
digital säkerhet och organisatorisk kapacitetsutveckling.
Vi bedömer att flera traditionella givare har minskat och/
eller fokuserat sitt stöd inom demokrati, mänskliga rättigheter
och rättsstatens principer. Det minskade stödet, i kombination
med den negativa utvecklingen, är en stor utmaning för genomförande organisationer. Vi har därför fortsatt att sträva efter att
öka andelen program- och kärnstöd (vilket utgör 70 procent av
strategiportföljen) i kombination med stöd till kapacitetsutveckling. På så vis utvecklas partners till att bli än mer relevanta
och strategiska i sitt arbete. Som en av få kärnstödgivare fyller
Sida ett viktigt mervärde i kontexten.
Vi bedömer att Sida spelar en särskilt viktig roll i dialogen
med partner utifrån ett rättighetsperspektiv och de fattigas
perspektiv. Dialogtillfällena är viktiga då vi arbetar inom politiskt känsliga frågor; dialogen är bärande för att mobilisera ett
långsiktigt engagemang. Under 2019 har vi varit en av allt färre
givare som aktivt stödjer frågor som uppfattas som politiskt
känsliga eller kan uppfattas strida mot nationella värderingar
och normer, exempelvis inom hbtq-personers mänskliga rättigheter. Vi har under 2019 sett ett ökande behov av normativ
dialog samt av att driva frågor som Sverige prioriterar både
med partner och i givarsamfundet.

Tabell 3.13: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

Antal insatser

93

89

103

Genomsnittlig avtalslängd, månader

50

53

53

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

44

46

41

1 021

912

768

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.18: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
600
500
400
300
200
100
0
Civilsamhällesorganisationer (537 mnkr)
Multilaterala organistationer (387 mnkr)
Övriga (59 mnkr)
Institution i privat sektor (16 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (10 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (9 mnkr)
Offentliga institutioner (3 mnkr)

Diagram 3.19: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (717 mnkr)
Projektstöd (298 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (5 mnkr)
Övrigt (0,3 mnkr)
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Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet
med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens
principer 2018–2022

1

Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under 2019 har vi
verkat för att få en större balans mellan strategimålen. Vi har
fattat beslut om nya partners men framför allt om ökat stöd till
befintliga partners och insatser för de mål som identifierats i
behov av ökat stöd.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. För att invänta det slutliga analysarbetet har dock
vissa fleråriga beslut fått avvakta och ettåriga förlängningar har
genomförts där så bedömts relevant.

Sveriges strategi för särskilt demokratistöd genom
svenska partianknutna organisationer
Strategiportföljens relevans
Verksamhetens genomförande
Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet
avseende mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1	Denna bedömning ingick innan år 2018 i strategiportföljens genomförande.

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska
partianknutna organisationer 2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Endast svenska partianknutna organisationer kan få stöd via strategin. Merparten
av de partianknutna organisationernas arbete har under 2019
riktats mot två av strategins åtta mål: stärkta demokratiska
politiska partier, inklusive organisationer med en politisk
agenda som kan utvecklas till partier, samt ökad egenmakt och
inflytande hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i
politiska processer och beslutsfattande, med särskilt fokus på
kvinnors och ungdomars politiska deltagande.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.
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Mellanöstern och Nordafrika (ap.17)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för Irak 2017–2021 (194 mnkr)
Strategin för Palestina 2015–2019 (293 mnkr)
Regional strategi för MENA 2016–2020 (409 mnkr)
Regional strategi för Syrienkrisen 2016–2020 (400 mnkr)

Anslagsposten rymmer ovan fyra strategier. Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen mot strategimålen inom
flera områden och länder har gått bakåt inom anslagsposten.
Det civila samhällets möjlighet att verka är starkt begränsat.
Bedömningen görs mot bakgrund av att den demokratiska
utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) präglas
av auktoritära styren, krympande demokratiskt utrymme och
avsaknad av starka demokratiska institutioner. Regionen har
klimatutmaningar och en låg regional ekonomisk integration
och handel. Vissa framsteg har dock kunnat skönjas på lagstiftningsområdet för kvinnors rättigheter. I Palestina fortsätter den
israeliska ockupationen och bosättningarna ökar i omfattning.
Gaza är under blockad och halva befolkningen där är i akut
behov av matassistans. I Syrien med grannländer ser vi att
utvecklingen går bakåt även om vissa framsteg avseende ökade
möjligheter till försörjning, tillgång till samhällstjänster och ett
stärkt civilt samhälle. I Irak är läget osäkert, stora utmaningar
kvarstår och nya har tillkommit samtidigt som missnöjet bland
stora delar av befolkningen har blivit än mer påtagligt.
Sida har under året gett stöd till 95 insatser. Under 2019 har
hälften av allt stöd inom anslagsposten gått till civilsamhälles
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organisationer och 43 procent till mulitlaterala organisationer.
Kontexten har ställt stora krav på att samarbetspartners har
god lokal kännedom, erfarenhet att arbeta i konfliktkontexter
och flexibilitet att svara upp mot skiftande förutsättningar och
behov. Våra samarbetspartners bedöms ha kapacitet att väl
hantera de höga riskerna och anpassa arbetet i förhållande till
förändringarna i kontexten. Vi har också under året kunnat se
att allt färre givare gett stöd till demokrati och mänskliga rättigheter på grund av andra politiska prioriteringar och frågornas
känslighet. Vidare är det få givare, som likt Sverige, under året
arbetet med en bredare regional ansats som täcker flera länder
i MENA. Utifrån ovanstående bedömer vi att Sveriges bistånd
spelar en viktig roll i kontexten.
Den vanligaste biståndsformen inom anslagsposten är
projektstöd (69 procent), vilket beror på begränsade möjligheter till givarkoordinering kring samarbetsparterna föreslagna
program. Vår ambition är att gå mot en större andel bredare
stöd såsom program- och kärnstöd samt poolfinansiering
(31 procent).
Under året har vi arbetat aktivt med jämställdhetsperspektivet inom samtliga sektorer och vår bedömning är att vi får ett
allt större gehör och genomslag i verksamheten. Andra dialogfrågor som Sida för med partners handlar om säkerhet, konfliktkänslighet och resiliens. Dialog med andra givare är också
av stor betydelse i repressiva länder och svåra humanitära miljöer. Vi granskar också våra partners interna system och kapacitet – särskilt inom intern styrning och kontroll samt resultatredovisning – och för dialog kring behov av stärkt kapacitet.

Tabell 3.14: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

Antal insatser

95

101

95

Genomsnittlig avtalslängd, månader

49

49

51

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

63

54

51

1 297

1 304

1 212

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.20: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
700
600
500
400
300
200
100
0
Civilsamhällesorganisationer (645 mnkr)
Multilaterala organisationer (563 mnkr)
Övriga (36 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (24 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (15 mnkr)
Offentliga institutioner (12 mnkr)
Institution i privat sektor (1 mnkr)

Diagram 3.21: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
1 000
800
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200
0
Projektstöd (890 mnkr)
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (407 mnkr)
Övrigt (0,1 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (0,02 mnkr)
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2017

under året. Ökande säkerhetsutmaningar har till del försvårat
genomförandet, men inte lett till några större avvikelser.

1

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016–2020

Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

Palestina
Strategiportföljens relevans
Verksamhetens genomförande
MENA
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Syrienkrisen
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Irak
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1	Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete
i Palestina 2015–2019
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Även om utvecklingen mot strategins mål inte gått i önskvärd riktning bedömer
vi att portföljen är fortsatt relevant. Bedömningen är att Sidas
stöd bidrar till att motverka en än mer negativ trend.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Under året har bland annat utmaningar i samarbeten med
privat sektor orsakat förseningar i genomförandet. Vidare har
utvecklingen av ett resiliensprogram tagit längre tid än beräknat.

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. En fortsatt föränderlig kontext har under året krävt en flexibel ansats och beredskap. Under 2019 har vi justerat portföljen i syfte att fokusera
och konsolidera genomförandet samt möjliggöra bättre uppföljning och dialog med partner.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats

Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Syrien, men även
grannländerna Turkiet och Libanon, präglas av stora utmaningar. Detta har under året medfört behov av kontinuerlig
dialog med samarbetsparters och flexibel hantering av av
portföljen med insatser. Vi bedömer emellertid att portföljen är
fortsatt relevant och svarar mot de behov som finns.
Vi bedömer att verksamheten genomförts delvis enligt plan.
Genomförandet har påverkats av förändringarna i kontexten.
Våra samarbetspartner måste ständigt analysera kontexten
och flytta verksamheter på grund av hur konflikten utvecklas.
Genom flexibla förhållningssätt har de till stora delar kunnat
anpassa insatserna till förändrade behov, men i vissa fall har
insatser och aktiviteter stoppats.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak
2017–2021
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Mot bakgrund av
stora utmaningar och en föränderlig kontext har Sida följt
utvecklingen noga. 2019 har präglats av omfattande demonstrationer, till följd av hög korruption och arbetslöshet samt
ökat missnöje bland Iraks befolkningen. Portföljen bedöms
som fortsatt relevant även om den politiska situationen, som
bland annat inneburit att landet har en interimsregering, har
försvårat vår dialog med interimsregering och parlament för att
mobilisera ett effektivt utvecklingssamarbete och humanitärt
bistånd.
Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året, ibland har dock implementeringen gått långsammare än planerat. Förväntade resultat ser ut att kunna uppnås
under strategiperioden om läget i landet inte försämras ytterligare.
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Reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan
och Turkiet (ap. 23)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för reformsamarbete med Östeuropa,
Västra Balkan och Turkiet 2014–2020 (1 609 mnkr)

Anslagsposten rymmer en strategi. Inom ramen för denna strategi bedriver vi regionalt samarbete med tolv länder242 och bilateralt243 utvecklingssamarbete med elva av länderna, med personal på utlandsmyndigheterna i respektive land. För vardera
av dessa länder arbetar vi mot ett antal specifika strategimål.
Denna omfattning av både länder och mål gör att nedan trafikljus för strategiportföljen aggregeras på en mycket hög nivå.
För en nedbrytning per land och mål hänvisar vi till de landspecifika strategirapporter som levereras till Utrikesdepartementet
den 15 mars 2020.
Vi bidrar genom strategin till utveckling inom tre områden:
1) Ökad ekonomisk integrering med EU och marknads
ekonomisk utveckling. 2) Stärkt demokrati, ökad respekt för
mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat.
3) Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt
motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar.244
Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen mot
strategimålen varierar. Under 2019 har vi kunnat se en positiv
utveckling i flera av länderna, även om många utmaningar
återstår. Politisk instabilitet, kortsiktiga ekonomiska och politiska beslut samt svåra sociala och ekonomiska förhållanden
påverkar takten i reformarbetet. Vi bedömer att EU-närmandet
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har en politisk styrkraft men reformviljan har i vissa fall mattats av. Under året har samarbetet med Nordmakedonien och
Armenien börjat ta form.
Sida har under året gett stöd till 325 insatser till en bredd
av aktörer. Sidas stöd går till stora delar till och genom
multilaterala organisationer (38 procent), civilsamhälles
organisationer (32 procent) och offentliga institutioner (16 procent), och inom de senare är svenska myndigheter är en viktig
genomförare. Civilsamhället är en central förändringsaktör för
att få människor att delta i och bidra till demokratiska utveckling i regionen. Strategin har i jämförelse med många andra
strategier förhållandevis små avtalsbelopp, vilket följer våra
avtalsparters behov av, och förmåga att ta emot, medel. Sida
har under strategiperioden eftersträvat att där så är möjligt
öka avtalslängd och avtalsbelopp, bland annat för att skapa
större förutsägbarhet och flexibilitet för partner. Under 2019
har dock avtalslängden minskat något, som en konsekvens av
att vi befinner oss i strategins slutperiod. Biståndsformen är till
största del projektstöd (76 procent), men vi har ett betydande,
och ökande, antal program- och kärnstöd till civilsamhällesorganisationer. Dessa är dock relativt små volymmässigt.
I våra samarbetsländer lyfts miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter och jämställdhet som strategiska dialogfrågor,
och i vissa länder också arbetet med hbtq-personers rättigheter. Vi lägger även relativt stora resurser på dialog kring partners kapacitet inom intern styrning och kontroll liksom kring
resultatredovisning. Dessutom har vi arbetat med att stärka det
regionala miljöarbetet genom att identifiera nya relevanta samarbetspartners.
Under året har vi arbetat aktivt med det mångdimensionella fattigdomsperspektivet, där vi bland annat i några länder
genomfört workshoppar tillsammans med olika partners. Som
en del av arbetet med mångdimensionell fattigdomsanalys har vi
fört dialog kring utsatta gruppers behov, såsom arbetslösa, personer med funktionsnedsättning och diskriminerade grupper.

Tabell 3.15: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

325

307

298

Genomsnittlig avtalslängd, månader

51

55

54

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

23

24

22

1 609

1 334

1 280

Antal insatser

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.22: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
700
600
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0
Multilaterala organisationer (615 mnkr)
Civilsamhällesorganisationer (515 mnkr)
Offentliga institutioner (254 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (79 mnkr)
Övriga (70 mnkr)
Institution i privat sektor (65 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (10 mnkr)

Diagram 3.23: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
1 500
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900
600
300
0
Projektstöd (1 225 mnkr)
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (338 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (43 mnkr)
Övrigt (3 mnkr)
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Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Sveriges reformsamarbete med Östeuropa,
Västra Balkan och Turkiet
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1	Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa,
Västra Balkan och Turkiet 2014–2020
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under 2019 har vi
för att möta regionens demokratiutmaningar anpassat strategiportföljen till att stärka stödet till oberoende media och
civilsamhälle. Den regionala ansatsen har kompletterats med
landspecifika stöd, i synnerhet inom oberoende media och antidiskriminering. Vi har också gjort särskilda ansträngningar för
att stärka och bredda miljöportföljen. Under året har vi utformat
portföljer i de nya samarbetsländerna Nordmakedonien och
Armenien, vilka nu börjar ta form.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.
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Hållbar fred (ap 26)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för hållbar fred 2017–2022 (412 mnkr)

Anslagsposten rymmer en strategi. Strategins övergripande
mål är att bidra till förebyggande av väpnad konflikt, effektiv
konfliktlösning, hållbar freds- och statsbyggnad samt, ökad
mänsklig säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade stater.
Vidare ska strategin ha stärkt inflytande för kvinnor, unga och
barn samt andra exkluderade grupper i dessa situationer.
Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen mot
strategimålen delvis går framåt med FN:s reformagenda, och
delvis går bakåt eftersom det globala systemet står inför stora
utmaningar i att svara upp mot och arbeta konfliktförebyggande och fredsfrämjande. De framsteg som har gjorts inom
exempelvis hållbar fred, och kring unga och kvinnor, riskerar att
försvagas genom att multilateralismen utsatts för hårda prövningar och underfinansiering. Vidare har även väpnade konflikter ökat i antal och blivit mer långvariga, vilket leder till att det
behövs mer humanitär hjälp.
Under 2019 gav Sida stöd genom 35 insatser. Vi anser att
sammansättningen av partnerna, bestående av stöd till civilsamhällesorganisationer (59 procent) och multilaterala organisationer (39 procent), är lämpliga för sitt ändamål då de bidrar
till olika delar av målen utifrån ett globalt mervärde. Likaså
använder Sida olika biståndsformer beroende på insatsens
fokus. Vi har under året fortsatt att prioritera kärnstöd där förutsättningar finns. De flesta andra givare ger i ökad utsträck-
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ning projektstöd, varför det svenska kärnstödet blir allt viktigare
i sammanhanget. Vi har under året fortsatt röra oss mot en
strategiportfölj med högre insatsbelopp. Vi ser att det ger en
ökad förutsägbarhet för partner. Tillsammans med den flexibilitet som ett kärnstöd medför kan partner mer konsekvent
arbeta med grundorsaker till konflikten och lägga ökat fokus
på hållbarhetsaspekter. Kärnstöd möjliggör även för partner
att snabbt kunna agera i avgörande skeden för att förebygga
väpnad konflikt samt bidra till freds- och statsbyggnadsprocesser. Stöd till nya samarbetspartners för mindre och tidsmässigt avgränsade insatser i två politiskt prioriterade kontexter,
Västsahara och Jemen, har också beslutats.245
Kärnstödet ställer höga krav på partnerorganisationerna när
det gäller intern styrning och kontroll. Vi har under 2019 lagt
relativt stora resurser på att bidra till och följa upp partnernas
arbete med att stärka intern styrning och kontroll. Vidare tar vi
kontinuerligt upp jämställdhet och konfliktkänslighet i dialogen med partnerna och följer upp det inom deras verksamhet.
Under 2019 har vi stärkt integreringen av jämställdhet i övervägande delen av strategins insatser. Vi har även lagt ökat fokus
på unga, fred och säkerhet. I dialog med partners kommer vi att
stärka integrering av miljö- och klimatperspektiv bland annat
genom att uppmärksamma kopplingar till hantering av naturresurser och hur detta kan bidra till fredsfrämjande. Vi har under
året fortsatt finansiera insatser som stärker länken mellan
humanitärt bistånd, utveckling och fred.

Tabell 3.16: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

Antal insatser

35

37

28

Genomsnittlig avtalslängd, månader

42

43

45

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

52

44

39

412

423

278

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.24: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
250
200
150
100
50
0
Civilsamhällesorganisationer (243 mnkr)
Multilaterala organisationer (161 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (5 mnkr)
Offentliga institutioner (2 mnkr)
Institution i privat sektor (1 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (0,4 mnkr)

Diagram 3.25: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
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Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Hållbar fred
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1	Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Strategi Hållbar fred 2017-2022
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Portföljen svarar väl
upp mot strategins mål. Vi bedömer att insatserna och aktiviteterna bidrar till global policy- och metodutveckling inom
hållbar fred. Vår slutsats är vidare att portföljens insatser har
stärkt kapaciteten att hantera och förbygga konflikter samt att
öka deltagandet i freds- och statsbyggande processer, på både
global, regional, nationell och lokal nivå.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Genom långsiktigt stöd och kapacitetsstärkning till
strategiska partner inom hållbar fred, har vi skapat utrymme
för flexibilitet i verksamheten utifrån förändringar i kontexten.
Detta bedömer vi är en fortsatt viktig del av effektiviteten i strategigenomförandet.
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Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ap.28)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder
som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling (691 mnkr)

Anslagsposten rymmer en strategi. Med utgångspunkt i hela
Agenda 2030 ger strategin möjlighet att främja människors
lärande genom nya och innovativa partnerskap och metoder.
Strategin är inriktad på att utveckla institutioner samt öka allmänhetens kunskap och kapacitet, och det ger Sida förutsättningar att spela en avgörande roll för att övriga strategier ska
lyckas, såväl landspecifika, regionala som globala. Strategins
fyra stödområden är: 1) kapacitetsutveckling, 2) samverkan och
partnerskap, 3) innovativa metoder och 4) resursbas. De öppnar
upp för flera möjligheter till samarbete med andra strategier.
Sidas sammantagna bedömning är att utvecklingen mot
strategimålen har gått framåt i takt med att portföljen med
insatser har utvecklats och anpassats sedan strategin antogs
2018. Under 2019 har Sida gett stöd till 244 insatser inom
anslagsposten. Det som gör denna anslagspost speciell i förhållande till övriga är att många insatser och aktiviteter inom
anslagsposten delvis är av annan karaktär, samtidigt som Sida
utgör en (av flera) implementerande parter.
Sidas aktiviteter syftar till institutionell kapacitetsutveckling
bland annat genom Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP-program). Programmen riktar sig till en blandad
målgrupp med deltagare huvudsakligen från offentlig förvaltning, men även det civila samhället, akademi och näringsliv,
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och berör flera tematiska områden. 246 Under året har vi fortsatt främja samverkan mellan landspecifika strategier och de
internationella kapacitetsutvecklingsprogrammen (ITP). Totalt
genomfördes 17 olika ITP program under året med uppskattningsvis cirka 800 deltagare företrädesvis från våra samarbetsländer.247 Inom ramen för denna strategi förmedlar vi även
organisationsstöd till externa aktörer som arbetar med kapacitets- och institutionsutveckling bland annat inom FN:s regi.
Genom strategin ska Sida vidare främja samarbete mellan
förändringsaktörer och partnerskap mellan bland annat företag,
investerare, myndigheter, universitet/högskolor, civilsamhället
och andra aktörer. Sida kan vara finansiär, mäklare eller bidra
med egen expertis – de aktuella behoven avgör Sidas katalytiska
roll.248 (Se avsnitt Samverkan och partnerskap med näringslivet
och Samverkan och partnerskap med andra myndigheter).
En ambitionshöjning vad gäller nya samverkans- och
finansieringsformer förutsätter att vi vågar tänka nytt, testa
och arbeta med andra. Vi arbetar därför med att ta fram en
portfölj av insatser med särskild innovationshöjd. Ett av instrumenten för detta arbete är Sidalabbet för att främja innovativt
metodarbete.249 (Se avsnitt Innovativa och katalytiska samverkans- och finansieringsformer.)
För att Sverige ska kunna vara med och genomföra Agenda
2030 behövs en stark och bred svensk resursbas som kan bidra
med kompetens, kunskap och erfarenheter till det internationella utvecklingssamarbetet. Under 2019 Sida fokuserat på att
använda resursbasen strategiskt så att svenska prioriteringar
och normer får större genomslag globalt. Vi har också successivt gått från individuellt till organisatoriskt lärande inom ramen
för Sida Partnership Forum (SPF) verksamhet. Under 2019
stärkte vi samordningen med andra strategiägare och utlandsmyndigheter och det har gjort att vi kan rekrytera fler individer
till utvalda samarbetspartner och att vi kan göra ett strategiskt
urval av tjänster.
De största mottagarna av stöd inom ramen för strategin är
multilaterala organisationer (48 procent), offentliga institutioner
(34 procent) samt institutioner i privat sektor (6 procent). När
det gäller biståndsform dominerar Experter och annat tekniskt

Tabell 3.17: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

244

244

196

Genomsnittlig avtalslängd, månader

39

41

43

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

12

13

11

691

682

485

Antal insatser

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.26: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
350
300
250
200
150
100
50
0
Multilaterala organisattioner (332 mnkr)
Offentliga institutioner (233 mnkr)
Civilsamhällesorganisationer (60 mnkr)
Institution i privat sektor (42 mnkr)
Övriga (20 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (5 mnkr)

Diagram 3.27: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
600
500
400
300
200
100
0
Experter och annat tekniskt stöd (546 mnkr)
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (96 mnkr)
Projektstöd (34 mnkr)
Övrigt (13 mnkr)
Andra kostnader i givarlandet (Sverige) (2 mnkr)
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stöd (79 procent). Det beror på att vi tillhandahåller tekniskt
stöd genom att sekundera personal till ett flertal organisationer, framförallt inom FN. Detta kan ske på alla nivåer, från UN
Youth Volunteers till seniora sekunderingar. Sidas kapacitetsutvecklingsprogram riktar sig framförallt till myndigheter eller
andra organisationer som bidrar till att stärka den institutionella kapaciteten i Sveriges samarbetsländer. Tekniskt stöd och
personal från givarlandet (Sverige) är därför en viktig biståndsform inom denna strategi.
Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som
stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling
Strategiportföljens relevans*

1

Verksamhetens genomförande

1

1	Ingen bedömning gjordes detta år då strategin beslutades 2018.
*	Fick en ny strategi KAPAME under sommaren 2018. Strategin medförde
flera förflyttningar och nya målområden gentemot den gamla strategin
vilket inneburit att vi under hösten 2018 men även under 2019 arbetat med
att justera relevansen i portföljen.

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder
som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling
Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant. Under 2019
har portföljen utvecklats och justerats för att bidra till strategins
mål. Flera justeringar behöver emellertid göras och nya insatser
och metoder behöver utvecklas under strategiperioden, inte
minst vad gäller målområdet samverkan och partnerskap som
är nytt men även för nysatsningar inom metodutveckling.
Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Vi kan dock se att utvecklingen av nya insatser och
metoder är tidskrävande och tar tid.
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Forskningssamarbete (ap.32)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom
utvecklingssamarbetet 2015–2021 (920 mnkr)

Anslagsposten rymmer en strategi. Genom denna strategi ska
Sida bidra till att stärka forskning som har hög kvalitet och är
relevant för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.
Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålen
delvis går framåt. Betydelsen av lokal forskningskapacitet,
liksom av forskning och innovation för utveckling, betonas i
olika internationella sammanhang. Tillgången på forskningsmedel ökar globalt sett, men inte i de länder som vetenskapligt
släpar efter. Det öppna kunskapssamhället utmanas på många
håll, den akademiska friheten hotas och det finns ibland en
tilltagande vetenskaplig skepsis. Stärkt kapacitet att forska och
analysera är ett viktigt motmedel som gynnar en demokratisk
utveckling.
Under 2019 gav Sida stöd till 70 insatser inom anslagsposten. De genomsnittliga avtalsbeloppen har ökat i takt med att
portföljen inriktas mot större och i vissa fall längre projekt. Vår
bedömning är att denna utveckling är fördelaktig för både partner och Sida.
Det svenska forskningssamarbetet bygger på ett systemtänkande och stödet kanaliseras genom en variation av aktörer
– universitet, högskolor, forskningsinstitut mm (50 procent),
multilaterala organisationer (31 procent), civilsamhällesorganisationer (16 procent) och offentliga institutioner (3 procent).
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Stödet till nationella universitet, i ett urval samarbetsländer, har
som primärt syfte att bygga en forskningskapacitet. Enskilda
forskare utbildas, men vi stödjer också administration, bibliotek,
laboratorier, informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
och andra funktioner för att skapa en fungerande forskningsmiljö. På nationell nivå ger vi stöd till forskningsråd och utformandet av nationell forskningspolitik. Systemsynen inbegriper
stöd till forskningsorganisationer, eftersom de ger en möjlighet
för nationella forskare i låginkomstländer att forska. Årliga
skiftningar av partnerkategorier och enskilda samarbetspartner förklaras av ojämn utbetalningstakt till olika partner.
Dessutom verkar vi i oförutsägbara miljöer, där såväl projekt
som institutioner kan läggas ned med kort varsel. Det ställer
högra krav på flexibilitet och en förmåga att snabbt distribuera
om medel till alternativa partner.
Det finns en variation av biståndsformer inom anslagsposten, men kategorierna projektstöd (43 procent) och programoch kärnstöd samt poolfinansiering (42 procent) dominerar.
Gränsdragningen mellan projekt- och programstöd är i sammanhanget vag eftersom projekten ofta är så stora att de kan
liknas vid program. Vi ser vidare att breda och flexibla stöd är
nära länkat till ägarskap – dvs förmågan hos landspecifika och
regionala forskningsprogram att sätta en egen forskningsagenda och stärka den lokala kapaciteten.
Samtliga perspektiv är väl integrerade i forskningssamarbetet. Särskilt fokus har riktats mot jämställdhet eftersom det
traditionellt sett funnits få kvinnor inom forskarvärlden. Vidare
är en relativt stor andel av forskningsstödet riktat mot hälsofrågor vilket gör att kvinnor ofta är en naturlig målgrupp. Under
2019 har Sida verkat för ett ökat fokus på miljö och klimat,
bland annat genom att skapa möjligheter för forskare från låginkomstländer att delta i internationella utlysningar kring global
miljöforskning. Forskningssamarbetet är ett indirekt men viktigt stöd för fattigdomsminskning och för demokrati, eftersom
fattiga länders möjlighet till utveckling är beroende av ett fritt
kunskapsutbyte.
Vi lägger relativt mycket tid på att föra dialog med partner.
Dialogen syftar dels till att stärka partners kapacitet, dels till

Tabell 3.18: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

Antal insatser

70

77

79

Genomsnittlig avtalslängd, månader

53

53

52

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

63

62

55

920

928

813

1

Utfall, mnkr
1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.28: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
500
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100
0
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (456 mnkr)
Multilaterala organisationer (285 mnkr)
Civilsamhällesorganisationer (146 mnkr)
Offentliga institutioner (29 mnkr)
Institution i privat sektor (3 mnkr)
Övriga (1 mnkr)

Diagram 3.29: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
500
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0
Projektstöd (399 mnkr)
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (382 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (132 mnkr)
Övrigt (6 mnkr)
Andra kostnader i givarlandet (Sverige) (1 mnkr)
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att föra fram Sverige prioriterade frågor. Under 2019 har dialogen fortsatt att kretsa kring behovet av ett stärkt ägarskap
hos lokala och regionala aktörer, jämställdhet och miljö och
klimat. Inom ramen för Agenda 2030-arbetet driver vi att forskare från låginkomstländer i ökad utsträckning ska vara med
och utforma forskningsutlysningar samt i ökande grad ska få
ta del av forskningsanslag. Sida har under 2019 deltagit i olika
internationella kontexter för att driva dessa frågor, bland annat i
Global Forum for Funders och Belmont Forum och JPIAMR.
Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Forskningssamarbete och forskning inom
u
 tvecklingssamarbetet
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1	Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom
utvecklingssamarbetet 2015–2021
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under året har
mycket tid och kraft lagts på att följa och bedöma de enskilda
insatsernas aktualitet och vetenskapliga kvalitet, något som
krävs vid långsiktiga stöd till forskningsorganisationer och
universitet för kapacitetsuppbyggnad, forskning och innovation.
Sida har under året kompletterat portföljen på områden som
tidigare bedömts svaga, bland annat genom nya stöd inom antimikrobiell resistens.
Vi bedömer att verksamheten har genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Ett par mindre omläggningar av utbetalningar har
emellertid gjorts på grund av förseningar på mottagarsidan.
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Hållbar utveckling (ap 34)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022 (792 mnkr)
Strategi för global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter
2018–2022 (207 mnkr)
Strategi för hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart
nyttjande av naturresurser 2018–2022 (1 317 mnkr)
Strategi för hållbar social utveckling 2018–2022 (1 236 mnkr)

Anslagsposten rymmer ovan fyra strategier. Sidas sammantagna bedömning för anslagsposten är att utvecklingen mot
strategimålen har gått delvis framåt men inom vissa områden
tydligt bakåt under 2019. Exempelvis ser vi att de utmaningar
som relaterar till klimatförändringar, förlust av biologisk
mångfald och annan miljöpåverkan har ökat under 2019. En
mer positiv utveckling ser vi dock när det gäller tillgång till
hälsoservice, utbildning och forskning, även om kvaliteten ofta
brister. Vidare har det politiska klimatet kring området SRHR
hårdnat.
Under 2019 gav Sida stöd till 158 insatser inom anslagsposten. Under senare år har vi verkat för insatser med högre
belopp, något som bland annat skapar en större förutsägbarhet
för partner i deras arbete, något vi sökt att bibehålla under
2019. När de fyra strategierna slogs ihop till en anslagspost
2018 skapades bättre förutsättningar för flexibilitet och
synergier inom anslagsposten. Att strategierna är femåriga
ökar förutsättningarna för längre insatser, vilket vi ser som
positivt, eftersom det blir lättare att planera så att hela anslaget
utnyttjas under perioden. Sverige har en ambition att uppfattas
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som en trovärdig och långsiktig samarbetspartner, och det
manifesteras bland annat genom våra fleråriga avtal.
Verksamheten inom denna anslagspost syftar till att ge globala effekter inom fyra tematiska områden, definierade i strategierna. Det når vi genom att vi stödjer globala aktörer som
genomför globala insatser, för normativ dialog, policyarbete och
kunskapsspridning. Under 2019 har Sida fortsatt arbeta med
en kombination av olika aktörer. Multilaterala organisationer är
den största partnerkategorin inom anslagsposten (59 procent),
men vi samarbetar också med civilsamhällesorganisationer
(24 procent), genom privat-offentlig samverkan och nätverk
(6 procent), med universitet, högskolor, forskningsinstitut mm
(7 procent) samt offentliga institutioner (3 procent). Vilka partner vi väljer varierar något mellan de olika strategierna inom
anslagsposten. Inom strategin för global jämställdhet arbetar
vi till exempel i högre grad med det civila samhället än i övriga
strategier. Detta bottnar i att vi ser att det är den globala civila
kvinnorörelsen som utgör den tydligaste kraften för förändring,
och därför är den en viktig samarbetspartner för Sida. Inom
övriga strategier i anslagsposten samarbetar vi alltmer med
multilaterala organisationer eftersom de har stor kapacitet
inom dessa områden.
Anslagsposten domineras av bredare biståndsformer,
såsom program- och kärnstöd (83 procent). Flera andra traditionella givare tenderar att öronmärka i större utsträckning och
politisera biståndet, så därför blir Sveriges bidrag än viktigare
i sammanhanget. Vi bedömer att Sidas långsiktiga arbete och
breda stöd ger oss stor uppskattning. Det ger oss också stora
möjligheter till inflytande genom dialog och strategisk kommunikation. Vi har under 2019 fortsatt lagt stora resurser på dialog
och har bland annat lyft fram behovet av metod- och kapacitetsutveckling hos våra partners.
Samtliga perspektiv är integrerade verksamheten.
Fattigdomsperspektivet är det perspektiv som fått störst
genomslag under 2019 i den här anslagsposten, mycket tack
vare de mångdimensionella fattigdomsanalyser som tagits
fram. Fattigdomsperspektivet tar sig olika uttryck inom de olika
strategierna: I exempelvis Strategi för hållbar miljö, hållbart

Tabell 3.19: Nyckeltal för anslagsposten

Antal insatser

1

Genomsnittlig avtalslängd, månader
Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr
Utfall, mnkr
1
2

2019

2018

2017

158

146

–2

61

62

–2

101

102

–2

3 553

3 548

–2

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.
Denna anslagspost var ny från 2018, varför nyckeltal från 2017 saknas

Diagram 3.30: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Multilaterala organisationer (2 083 mnkr)
Civilsamhällesorganisationer (851 mnkr)
Universitet, högskola, forskningsinstitut mm. (265 mnkr)
Privat-offentlig samverkan och nätverk (229 mnkr)
Offentliga institutioner (123 mnkr)
Övriga (3 mnkr)
Institution i privat sektor (0,3 mnkr)

Diagram 3.31: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
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0
Program- och kärnstöd samt poolfinansiering (2 964 mnkr)
Projektstöd (550 mnkr)
Experter och annat tekniskt stöd (20 mnkr)
Övrigt (19 mnkr)
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klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser relaterar
fattigdomsperspektivet å ena sidan till exempelvis tillgång till
naturresurser och samhällstjänster (bostäder, energi mm) och
å andra sidan till sårbarhet och utsatthet från klimatförändringen och andra miljöhot. Det kan jämföras med Strategi för
hållbar social utveckling som särskilt fokuserar på att stärka
sociala system i relation till fattigdom, exempelvis när det gäller
alla människors tillgång till vatten, sanitet och hygien på hälsokliniker250. Slutligen är vår bedömning att Sida idag är bättre
på och tydligare på att föra upp perspektiven i dialog med partners, vilket är en positiv trend.
Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart
nyttjande av naturresurser
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Global strategi för socialt hållbar utveckling
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Hållbar ekonomisk utveckling
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
Global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter
Strategiportföljens relevans

2

Verksamhetens genomförande

2

1	Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.
2	Ingen bedömning gjordes detta år då strategin beslutades 2018.

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande
av naturresurser 2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Under året har justeringar i portföljen gjorts för att svara upp mot målen i den nya
strategin. Bland annat har vi fattat beslut om ett flertal insatser
med fokus på biologisk mångfald och hav. I flera insatser har

dialog fokuserat på och inriktning anpassats för att bidra till
ökad relevans och effektivitet.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar social utveckling 2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant. Bedömningen
är att befintlig portfölj till stora delar är relevant, men att den
behöver stärkas med insatser som bidrar till målet Stärkt kapacitet att främja mer hälsosamma liv och målet Stärkt kapacitet att
förhindra hälsopåverkan av miljöföroreningar och klimatförändringar. Under året har ett par studier initierats, vilka ska titta
närmare på hur portföljen kan kompletteras. Dessutom har
vissa dialogfrågor initierats för att påverka utvecklingen inom
ovanstående målområden.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar ekonomisk utveckling 2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant. I och med
att vi befinner oss i början av strategiperioden har önskvärda
förflyttningar endast inletts under året. Vår bedömning är dock
att portföljen i stor utsträckning fortfarande är relevant utifrån
den nya strategin och att avvikelserna nästan uteslutande kan
spåras till strategins nya områden, såsom migration och sociala trygghetssystem. I takt med att vi ingår nya avtal kommer
relevansen successivt att öka. Vi har också identifierat behov
av anpassad dialog i flera insatser för att öka relevansen och
effektiviteten i förhållande till den nya strategin.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året.
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global
jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter
2018–2022
Vi bedömer att strategiportföljen är relevant. Då strategin
är ny präglades 2019 av ett stort antal beredningar och
vid årets slut var en portfölj med 17 insatser på plats.
Portföljen har en bra sammansättning av insatser och
partners och vi bedömer att dessa bidar till att nå målen
i strategin.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan.
Inga avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har
noterats under året.

Resultatredovisning

Samarbete inom Östersjöregionen (ap 3)
Utbetalade medel inom anslagsposten per strategi

Strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter
och miljö i Ryssland 2014–2018 (68 mnkr)

Anslagsposten rymmer en strategi. Samarbetet med Ryssland
skiljer sig från övriga anslagsposter på det sättet att det inte
finansieras av biståndsmedel utan från statsbudgetens utgiftsområden 5 Internationell samverkan251.
Sida bedriver internationell samverkan med Ryssland
inom två områden: 1) Ökad respekt för mänskliga rättigheter
samt stärkt demokratisk utveckling och medborgarinflytande
2) Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan i
Östersjöområdet.252 Vår sammantagna bedömning är att
utvecklingen mot strategimålen gått bakåt under 2019.
Utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter samt
miljö går i fel riktning. Makthavarna ser människorättsarbete
som ett hot mot systemet och motverkar ett oberoende civilsamhälle och fria medier. Den negativa utvecklingen är samtidigt det som gör Sveriges arbete i Ryssland särskilt angeläget.
Civilsamhället verkar i en alltmer repressiv miljö, vilket kräver
stor flexibilitet från givare.
Under 2019 gav Sida stöd till 22 insatser inom anslagsposten. Sida har under 2019 förlängt avtalen för flera partnerorganisationer för att vi ska få en kontinuitet emedan vi väntar på
en ny strategi för 2020. Vårt stöd för demokrati och mänskliga
rättigheter går främst till civilsamhällesorganisationer (70 procent), detta eftersom den ryska staten och dess företrädare
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ligger bakom flera människorättsbrott och aktivt motverkar
organisationer som försvarar mänskliga rättigheter, och även
på grund av EU:s sanktioner mot Ryssland efter annekteringen
av Krim. Civilsamhället har en central roll i att bygga upp en
demokratisk kultur- och rättsstatskultur, som på sikt kan bidra
till utveckling av demokrati och även verka konfliktförebyggande. Vi arbetar uteslutande genom projektstöd då det lämpar
sig bäst i denna typ av kontext.
Inom miljöområdet har givarplattformen Northern
Dimension Environmental Partnership (NDEP) tidigare varit
ett viktigt instrument för att mobilisera kapital till angelägna
miljöinvesteringar, men den har i princip avstannat till följd
av sanktionerna mot Ryssland. Finansieringsinstitutionen
Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) är det enda
finansinstitut som under året kunnat utveckla nya projekt.
Anledningen är att projekten är relativt småskaliga, har goda
gränsöverskridande miljöeffekter och har komponenter för
samverkan.
Vi har under året fortsatt en nära dialog med våra partners.
Kommunikation, stärkt samordning mellan Sida, Svenska institutet och Utrikesdepartementet, samt säkerhet för partnerna
har varit prioriterade områden. Vi genomförde ett välbesökt
möte för att diskutera hur vi gemensamt kan stärka vår kommunikation kring Rysslandssamarbetet. Vi har genom dialog
i givarkretsen försökt uppmuntra andra EU-länder att stödja
demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland. Vi ser att
ett ökat engagemang från andra EU-länder är nödvändigt för
att åstadkomma förändring i landet.
Vi arbetar utifrån samtliga perspektiv, med ett särskilt fokus
på jämställdhet och miljö under 2019. Under året genomförde
Sida en översiktlig mångdimensionell fattigdomsanalys som
bekräftar att den politiska kontexten kraftigt begränsar människors möjlighet att uttrycka sina åsikter och få inflytande över
sina liv. Oliktänkare som journalister, oppositionella politiker,
människorättsförsvarare och miljöaktivister253 riskerar både sin
egen och sina familjers ekonomiska och mänskliga säkerhet
genom sitt arbete. Särskilt sårbara grupper är hemlösa, stats-

Tabell 3.20: Nyckeltal för anslagsposten
2019

2018

2017

Antal insatser

22

24

22

Genomsnittlig avtalslängd, månader

85

86

73

Genomsnittligt avtalsbelopp, mnkr

25

24

19

Utfall, mnkr

68

68

68

1

1

Antal insatser med utbetalda medel för gällande år.

Diagram 3.32: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per partnerkategori, mnkr
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Diagram 3.33: Utbetalade medel inom anslagsposten
fördelat per kategori av biståndsform, mnkr
70
60
50
40
30
20
10
0
Projektstöd (68 mnkr)

Resultatredovisning

Sidas årsredovisning 2019

lösa, institutionaliserade barn, personer utsatta för trafficking
samt äldre på landsbygden.
Trafikljusbedömning per strategi samt motiveringar
Bedömning av:

2019

2018

2017

Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter
och miljö i Ryssland
Strategiportföljens relevans

1

Verksamhetens genomförande
1	Denna bedömning ingick innan år 2018 i verksamhetens genomförande.

Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga
rättigheter och miljöinsatser i Ryssland 2014–2018
Vi bedömer att portföljen är relevant. Tack vare vårt långsiktiga
och kontinuerliga arbete i Ryssland har vi en god förståelse för
kontexten och stödjer insatser som är relevanta för att uppnå
målen i den givna kontexten.
Vi bedömer att verksamheten genomförts enligt plan. Inga
avgörande avvikelser i insatser eller aktiviteter har noterats
under året. Sida har relevanta partners i Ryssland som håller
en hög kvalitet i arbetet och inga större avvikelser trots den
svåra kontexten.
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Sammanfattande analys av strategiportföljens relevans
och verksamhetens genomförande
I detta avsnitt sammanfattar vi trafikljusbedömningarna i Sidas
44 strategier. I 37 av strategierna bedömer vi att strategiportföljen är relevant i förhållande till de mål vi arbetar mot. Det är tre
fler än föregående år (siffror för 2017 saknas då trafikljuset var
nytt för 2018). I de fall där strategiportföljen bedöms som gul
har två huvudsakliga anledningar till detta identifierats:
1) Att det pågår en operationalisering och anpassning av insatser och aktiviteter till en ny strategi med nya strategimål, och
2) att strategiportföljen är under utveckling och anpassning för
att omhänderta och möta upp förändringar i kontexten. Kartan,
tabellerna och diagram 3.34 visar fördelningen av trafikljus i
våra landspecifika, regionala och tematiska strategier.
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Diagram 3.34: Bedömning av strategiportföljens relevans
(samtliga strategier)
40

37
34
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30

Strategiportföljens relevans
Förklaring:
• Portföljen är relevant
• Portföljen är delvis relevant
• Portföljen är inte relevant

25

Regionala strategier

20

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete
i Asien och Oceanien

15
10

10

7

5
0

2017*
Portföljen är relevant

2018

2019

Portföljen är delvis relevant

Portföljen är inte relevant
* År 2017 ingick denna bedömning i verksamhetens genomförande

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med
Mellanöstern och Nordafrika (MENA)
Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med
Afrika söder om Sahara
Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) i Afrika söder om Sahara
Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016-2020

Landspecifika strategier
Tematiska strategier
Strategi hållbar fred
Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet,
inklusive genom organisationer i det civila samhället
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila
samhället
Strategi för forskningssamarbete och forskning inom
u
 tvecklingssamarbetet
Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder
som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling
Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska parti
anknutna organisationer
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt h
 ållbart nyttjande
av naturresurser
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar social utveckling
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar ekonomisk utveckling
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet
med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens
principer
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter
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Kartbilden på denna sida med tillhörande tabeller och diagram
visar att huvuddelen av våra insatser och aktiviteter under 2019
genomförts enligt plan. Inte i någon strategi har vi stött på så
stora problem att vi bedömer att verksamheten inte genomförts
enligt plan. I totalt 17 strategier ser vi att bedömningen genomförts delvis enligt plan och således har ett gult ljus. Anledningen
till detta är bland annat försenade eller förhindrade insatser
och aktiviteter på grund av ett försämrat säkerhetsläge och/
eller svårigheter att implementera i en fragil kontext; bristande
kapacitet hos partner, eller korruptionsmisstankar.
I Moçambique ledde de negativa effekterna av cyklonerna till en
omställning av svenskt stöd.
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Diagram 3.35: Bedömning av verksamhetens genomförande
(samtliga strategier)
30

30
27

27

25
20
16
15

17
14

Förklaring:
• Verksamheten har genomförts enligt plan
• Verksamheten har genomförts delvis enligt plan
• Verksamheten har inte genomförts enligt plan
Regionala strategier
Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete
i Asien och Oceanien

10

Regional strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med
Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

5
0

Verksamhetens genomförande

Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet
2017

2018

Genomförandet går enligt plan
Genomförandet går inte enligt plan

2019
Genomförandet går delvis enligt plan

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med
Afrika söder om Sahara
Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) i Afrika söder om Sahara
Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016–2020

Landspecifika strategier
Tematiska strategier
Strategi hållbar fred
Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet,
inklusive genom organisationer i det civila samhället
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila
samhället
Strategi för forskningssamarbete och forskning inom
u
 tvecklingssamarbetet
Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder
som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling
Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska parti
anknutna organisationer
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt h
 ållbart nyttjande
av naturresurser
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar social utveckling
Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom
hållbar ekonomisk utveckling
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet
med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens
principer
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 52 procent av alla
strategier har en portfölj som är relevant och har genomförts
enligt plan. Samtliga strategier har en portfölj som är relevant/
delvis relevant, samt har genomförts enligt plan/delvis enligt
plan. Det innebär att vi i dagsläget inte har någon strategi som
inte är relevant eller där vi inte lyckas genomföra en större del av
verksamheten enligt plan. Ett rött trafikljus är oftast resultatet
av en större händelse i kontext eller mer omfattande förändring i styrning som påverkar en större andel av insatserna och
aktiviteterna inom flera strategimål. Under 2019 har inte någon
sådan händelse ägt rum.

Relevans

52 %

Relevant

0

14

23

Delvis
relevant

0

3

4

Inte
relevant

0

0

0

Inte enligt plan Delvis enligt plan
Genomförande

Enligt plan

100 %
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Övriga återrapporteringskrav i Sidas
regleringsbrev
I detta avsnitt redogörs för de återrapporteringskrav i regleringsbrevet som inte på ett naturligt sätt inkluderas i något av ovan avsnitt.

Redovisning per tematiskt område
I Sidas regleringsbrev 2019 framgår att Sida ska lämna en övergripande redovisning av resultat av verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet. Redovisningen ska utgå
från strategimålen med fokus på de vanligast förekommande målen.
Den ska omfatta biståndsverksamhet, effekter, bedömning och analys
av måluppfyllelse.254
Sidas redovisning är uppställd i enlighet med de nio tematiska områden som finns definierade i regleringsbrevet. För varje
tematiskt område har Utrikesdepartementet även listat ett antal
underrubriker för redovisningen som Sida valt att utgå ifrån. Vår
verksamhet styrs inte av tematiska områden utan av de strategimål som anges i regeringens strategier. I enlighet med regleringsbrevsuppdraget utgår vi i redovisningen ifrån de vanligaste
förekommande målen inom respektive tema och underrubrik.
Rapporteringsperioden avser 2019 och vi beskriver den verksamhet
som bedrivits under 2019 samt ett urval av, under 2019 redovisade,
resultat/effekter. Det innebär att vi i stor utsträckning beskriver och
analyserar resultat och effekter som rapporterats in under året
men som kan härledas till verksamhet som Sida genomfört innan
verksamhetsår 2019. Källan för vår analys av utveckling mot mål,
liksom de exempel på resultat som återfinns i respektive delavsnitt,
är framförallt de strategirapporter som upprättades i april 2019.
Varje delavsnitt inleds med ett antal diagram samt ett text
avsnitt som utifrån tillgänglig statistik ger en övergripande bild
av vårt arbete inom området under 2019. Därefter följer Sidas
övergripande bedömning av utveckling mot mål samt exempel på
resultat av arbetet.
De mål som regeringen anger i de strategier som Sida genomför är inte specifika eller avgränsade i sin natur. Vi har därför valt
att analysera huruvida utvecklingen mot de vanligast förekommande målen inom respektive område går framåt eller bakåt
och inte huruvida varje enskilt strategimål är uppfyllt eller ej. Vår
bedömning av utveckling mot mål inom respektive område görs
utifrån en övergripande analys av den färgsättning av trafikljusen
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som Sidas strategigenomförande enheter gjort avseende utveckling mot mål i varje enskild strategi. Trafikljusen är Sidas viktigaste uppföljningsverktyg för att förstå hur det går i strategigenomförandet och Sidas egen bedömning backas upp och verifieras
genom att slutsatser och analys sätts i relation till andra externa
källor och analyser av utvecklingen globalt inom respektive tema.
Sida eftersträvar en enhetlig struktur över alla tematiska områden och för att möjliggöra jämförelse över åren, men eftersom
de tematiska områdena skiljer sig markant när det gäller såväl
antalet strategimål, totalt utbetalad volym, och antalet insatser, i
kombination med att arbetet inom varje strategi ser väldigt olika
ut, innebär att resultat från verksamheten inte låter sig aggregeras och att varje delavsnitt får sin särskilda prägel.

Kommentarer till tabeller och diagram 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 respektive tema. 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 jämställdhet, 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. Exempelvis 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 överlappningar se tabell 3.21 och 3.22 på nästa sida.
När det gäller området migration och utveckling så antogs
OECD/DACs sektorkod först i juni 2018. Detta innebär att den statistiska bearbetningen inom detta område inte är lika utförlig som
inom resterande områden samt att rapporteringen 2018 och 2019
skiljer sig från tidigare års rapportering. Tidigare år har Sida rapporterat på migrationsinsatser baserat på givna sökord vilket medfört att en bredd av insatser identifierats som migrationsrelevanta,
medan sektorkoden ger en mer avgränsad bild.
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Tabell 3.21: Totalt utbetalda medel fördelat på tematiska områden, mnkr

Tabell 3.24: Tematiska områden, definition
2017

2018

2019

Tematiska områden

OECD/DAC sektorer

885

Mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer

151xx (Regering och civila samhället) exklusive 15190,
16061,65,66 (Övrig social infrastruktur)

4 228

4 009

Fredliga och inkluderande samhällen

152xx (Konflikt, fred och säkerhet)

3 649

3 338

Inkluderande ekonomisk utveckling

2 290

2 184

31xxx (Jordbruk, skogsbruk och fiske), 240xx (Bankväsen och
finanstjänster), 250xx (Näringsliv), 220xx (Kommunikation),
32xxx (Inustri, byggande, mineral och gruvdrift), 33xxx (Handel och turism), 210xx (Transport och magasinering), 1601x,
16020,30,40,70,80 (Övrig social infrastruktur), 43040,41,42
(Flersektorstöd)

Forskning

994

975

880

Fredliga och inkluderande samhällen

984

1 013

Humanitärt bistånd

4 406

Inkluderande ekonomisk utveckling

3 960

Jämlik hälsa

2 363

Migration
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189

135

–

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

7 117

6 436

5 980

Utbildning

1 051

1 149

850

Överlappning

-479

-481

-552

Jämlik hälsa

12xxx (Hälsa), 13xxx (Befolkning och reproduktiv hälsa)

Övriga sektorer

5 131

5 575

3 937

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 (Samhällsvetenskaplig
forskning), 43092 (Forskningsstödjande åtgärder (Sida-specifik))

Humanitärt bistånd

720xx (Akut hjälp), 730xx (Återuppbyggnad och återanpassning), 740xx (Katastrofförebyggande och katastrofberedskap)

Övriga sektorer

23xxx (Energi), 14xxx (Vatten och sanitet), 16050,62,63,64
(Övrig social infrastruktur), 41xxx (Miljöskydd exklusive 41082
(Natur och miljöforskning)), 43010,30,31,32,60,71,81 (Flersektorstöd), 5xxxx (Generellt budgetstöd och livsmedelsbistånd), 9xxxx (Administrativa kostnader och ospecificerat)

Överlappningar

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

Migration

15190 (Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull
migration och rörlighet av personer)

Tabell 3.22: Tematiska områden, procent
2019
Forskning

2018
4%

Fredliga och inkluderande samhällen

2017
4%

4%

4%

4%

4%

Humanitärt bistånd

17%

17%

19%

Inkluderande ekonomisk utveckling

15%

15%

16%

Jämlik hälsa

9%

9%

10%

Migration

1%

1%

–

28%

26%

28%

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
Utbildning

4%

5%

4%

Överlappning

-2%

-2%

-3%

Övriga sektorer

20%

22%

18%

Tabell 3.23: Policymarkörer (Huvudsyfte och delsyfte), procent
2019

2018

2017

Miljö (Huvudsyfte)

15%

14%

15%

Miljö (Delsyfte)

32%

35%

30%

Global jämställdhet (Huvudsyfte)

20%

21%

20%

Global jämställdhet (Delsyfte)

69%

67%

69%

8%

9%

9%

44%

43%

47%

Fred och säkerhet (Huvudsyfte)
Fred och säkerhet (Delsyfte)
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Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer
År 2019 betalade Sida ut cirka 7 miljarder kronor inom det
tematiska området mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer. Trenden för området gick under många
år stadigt uppåt men har från och med 2009 legat stabilt på
mellan 26 och 28 procent av Sidas samlade utbetalningar.
Området är vårt största, med en stor spännvidd av olika typer
av insatser och samarbetspartner. Den största sektorn i termer
av volym utbetalda medel är demokratiskt deltagande och civila
samhället som ända sedan 2006 upptagit mer än 30 procent av
den totala portföljen för det tematiska området. 2019 utbetalades cirka 2,5 miljarder kronor, motsvarande cirka 35 procent av
den totala volymen, till den sektorn. En betydande del av utbetalningarna gick till de svenska organisationer som har ramavtal med Sida (strategiska partnerorganisationer).
Stödet till sektorn mänskliga rättigheter upptog 18 procent
av den totala volymen för det tematiska området (1,3 miljarder
kronor) 2019. Utöver dessa två sektorer finns ytterligare sex
områden som formar vad som grovt kan benämnas stöd till
offentlig förvaltning och rättsväsende – offentlig sektor, politik
och förvaltning, offentlig finansiell styrning, decentralisering
och lokal demokrati, antikorruptionsorganisationer- och institutioner, rättsväsendet samt inhemsk resursmobilisering/skatter. Dessa stod tillsammans för cirka en tredjedel av den totala
volymen för området för tio år sedan, men har sedan stadigt
minskat och ligger från 2014 på strax under 20 procent.

Vårt arbete 2019
Området mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer har en central position i det svenska utvecklingssamarbetet. Det visar sig bland annat i att varianter av området
finns som målområden i samtliga landspecifika strategier,
inklusive de regionala strategierna för Afrika, Regionalt Asien
och Oceanien och strategin för Östeuropa, västra Balkan och
Turkiet. Det globala arbetet styrs i huvudsak av den globala
strategin för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter där
vi arbetar såväl globalt som på landnivå i många länder för att
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främja demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga
rättigheter. Även strategierna för stöd genom svenska civilsamhällesorganisationer och för global jämställdhet och kvinnors
och flickors rättigheter innehåller en stor mängd insatser inom
det tematiska området. Insatser för att stärka politiska partier
och partisystem styrs av den särskilda strategin för sådant stöd
genom svenska partianknutna organisationer (PAO). Relevant
och delvis styrande för arbetet med att stödja utvecklingen av
ansvarsbärande, öppna och icke-diskriminerande institutioner,
särskilt offentliga sådana, är den särskilda strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder.255
De vanligast förekommande målen inom ramen för de strategier som Sida genomför är av typen ”stärkt kapacitet i det civila
samhället att verka för öppenhet, ansvarsutkrävande och ökad
respekt för mänskliga rättigheter” samt ”stärkta demokratiska
institutioner och ökat deltagande i politiska processer”. Sådana
finns i en majoritet av strategierna. Det innebär att vi i de flesta
samarbetsländerna stödjer aktörer och processer såväl inom
det civila samhället som inom staten och de offentliga institutionerna. Den övervägande delen av det stödet går dock genom
internationella, multilaterala eller svenska organisationer
verksamma i samarbetsländerna. Endast en mindre del av det
totala biståndet inom området kanaliseras direkt till nationella
statliga eller icke-statliga aktörer.
De globala insatsernas andel och stödet till globalt normativt och policyskapande arbete har ökat de senaste tio åren. Sett
till fördelningen av volymen utbetalningar per region så har den
största volymen allokerats till Afrika söder om sahara, följt av
Mellanöstern Nordafrika, Europa och Latinamerika.
En stor del av vårt dialog- och påverkansarbete har under
2019 skett inom ramen för de multilaterala insatser som
genomförs på global, regional och nationell nivå. Ett exempel
är de årliga bilaterala och givargemensamma diskussionerna
med FN:s högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter
(OHCHR). De centrala dialogfrågorna rörde OHCHR:s begränsade resurser, hur organisationen kan stärka sin närvaro i fält
och om mänskliga rättigheter i den pågående FN-reformen.
OHCHR visar i dialogen en öppenhet för Sveriges krav, och
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Diagram 3.36: Området som andel av totalt utbetalade
medel
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framsteg görs.256 Ett annat viktigt forum för dialog och påverkan
har varit OECD/DAC:s nätverk inom området, GOVNET och den
till GOVNET knutna arbetsgruppen, Anti-Corruption Task Team.
Sida har inom GOVNET drivit frågan om vikten av att utveckla
gemensamma metoder och verktyg för arbetet med inkluderande samhällsstyrning på lokal nivå (”inclusive governance”)
inom olika samhällssektorer i enlighet med SDG 16.

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Inom ramen för strategierna arbetar Sida mot breda demokratimål, vilka oftast inrymmer flera kritiska utvecklingsfrågor.
Det gör det svårt att utifrån strategirapporteringen mer precist bedöma en sammantagen utveckling inom var och en av
dessa frågor. Utifrån en grov bedömning av de landspecifika
strategierna kan vi dock säga detta: Den faktiska utvecklingen
av kapaciteten hos ett pluralistiskt civilt samhälle och fri och
oberoende media (två frågor som i många strategier förs ihop
under ett och samma strategimål) har gått delvis i önskvärd
riktning i majoriteten av samarbetsländerna, och den har gått
i önskvärd riktning i några få av länderna, men i en betydande
andel av länderna har den gått i fel riktning. En liknande fördelning finns vad gäller offentliga politiska institutioner och politiskt deltagande (också två frågor som i många strategier förs
ihop under ett och samma strategimål).
Det är alltså ett litet antal samarbetsländer som har en
tydligt positiv utveckling och ett relativt stort antal som har en
icke önskvärd utveckling inom dessa två kluster av strategimål.
Detta kan vi se speglar den globala utvecklingen i fråga om
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
Antalet demokratiserande länder har minskat ända sedan
omkring år 2000, och 2017 var de för första gången sedan 1978
färre än antalet länder där demokratiutvecklingen går bakåt,
enligt institutet Varieties of Democracy 257. Den utvecklingen har
fortsatt under 2018 och 2019, även om det enligt till exempel
EIU Democracy Index, nu går att skönja en viss avmattning av
den negativa tendensen.258
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Demokratiska styrelseskick
Som nämnts ovan har den långa perioden av mycket positiv
demokratiutveckling i världen sedan 2000 planat ut och till och
med vänt till en mer negativ utveckling. Men det är inte så att
antalet länder med demokratiska styrelseskick minskar, utan
snarare så att demokratins kvalitet sjunker i de länder som kan
betecknas som demokratiska. Viktigt i arbetet med att hindra
denna negativa utveckling är att försöka stärka de politiska
institutionerna såsom parlament, allmänna val och de politiska
partierna särskilt i mellanvalsperioder.
Insatser för att stärka parlaments kapacitet och oberoende
från exekutivmakten fanns under 2019 på alla nivåer – globalt,
regionalt och nationellt. På global nivå har vårt samarbete med
Interparliamentary Union (IPU) bland annat resulterat i strategier i nio länder för att stärka parlamentens oberoende, det
interna samarbetet och kontakterna med det civila samhället.
Vidare har IPU:s stöd till digitalisering av parlament bidragit
till ökad öppenhet och tillgänglighet259. Insatser för att stärka
kapaciteten att genomföra fria och rättvisa val har genomförts i
ett antal länder. Ett exempel på regional nivå är insatser i MENA
som bidragit till att valkommissioner från elva arabländer bildat
en regional organisation för att genom erfarenhetsutbyte och
internationellt lärande stärka valförvaltningarna i regionen. Vårt
samarbete med Arabförbundet har bidragit till ökad kunskap
och mer professionell valövervakning, och ett stärkt partnerskap med Organization of Islamic Cooperation har resulterat i
utbildningsinsatser på temat kvinnors roll i valprocesser. Den
regionala ansatsen har möjliggjort innovativa sätt att angripa
utmaningarna för en demokratisk övergång i MENA-regionen.260
Inom ramen för strategin för stöd till politiska partier betalar
Sida ut en allt större del av den totala volymen till större insatser som två eller flera PAO samarbetar inom. Ett exempel är
Programme for Young Politicians in Africa, inom vilket fyra PAO
samarbetar för att öka unga människors deltagande och inflytande i politisk verksamhet och demokratiarbete i 16 afrikanska
länder. Utvärderingsresultat visar att över 90 procent av deltagarna stärkt sitt deltagande i och inflytande inom sina partier.261
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Diagram 3.37: Utbetalade medel inom de centrala
sektorerna för området 2019, mnkr
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Decentralisering av politisk makt bedömer vi vara viktigt för
att bygga ett demokratiskt styrelseskick nedifrån och upp, och
det är därför ett viktigt målområde i många samarbetsländer.
Inom MENA-strategin stöddes sådana processer under 2019
i såväl Tunisien som Irak, båda i samarbete med Sveriges
Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och
Landsting). Insatsen i Tunisien har bidragit till att stärka det
tunisiska kommunförbundets kapacitet att koordinera decentraliseringsprocessen. Den har också bidragit till att jämställdhetsombudsmän och jämställdhetsutskott etablerats i
ett antal pilotkommuner262. I Kenya har det fortsatta stödet till
decentraliseringsreformen bidragit till att makt flyttats närmare
invånarna263. I Somalia har Sverige, genom FN, faciliterat den
federala regeringens förhandlingar med regionala delstater och
lyckats etablera en arbetsgrupp – finansierad av Sverige – som
bland annat lämnat ett lagförslag på decentralisering264.
Ett livskraftigt pluralistiskt civilsamhälle
Antalet samarbetsländer där utvecklingen inte går mot ett mer
oberoende och livskraftigt civilt samhälle har tenderat att öka
under de senaste åren. Under 2019 har vi därför gett stöd till
en stor mängd insatser för att vända den utvecklingen genom
att bidra till att upprätthålla ett levande civilsamhälle i auktoritära miljöer, eller till att stärka ett växande civilsamhälle i mer
gynnsamma kontexter. En stor del av det stödet har vi betalat ut
genom de svenska strategiska partnerorganisationerna inom
ramen för den särskilda strategin för sådant stöd. Ett exempel
på resultat är att man utvecklat nya effektiva metoder att stödja
ungdomsledda organisationer och nätverk där prioriteringarna
sätts av unga personer från det civila samhället.265 Ett annat
exempel på resultat att motverka det krympande demokratiska
utrymmet finns i Zambia där arbetet som partnerorganisationen CIVICUS tillsammans med Amnesty International har
genomfört har lett till frikännande av fredliga demonstranter.266
På landnivå har positiva resultat kunnat rapporteras inom
många strategier. I exempelvis Guatemala bidrog stödet genom
Diakonia, Indigenous Fund och det nederländska institutet
för flerpartidemokrati, NIMD, till att stärka det politiska deltagande av ungdomsorganisationer, urfolksledare och andra
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civilsamhällesorganisationer267. I Myanmar har stöd via bland
annat Transnational Institute268 och Olof Palmes Internationella
Center269, lett till att ett antal civilsamhällesorganisationer
bildats för att stärka rättigheterna för de grupper som påverkas negativt av den nya lagstiftningen om landrättigheter. I
Afghanistan har det svaga civilsamhället genom svenskt stöd
stärkt sin kapacitet för ansvarsutkrävande, mobilisering av
lokalsamhällen och påverkansarbete i policyprocesser.270
Ett viktigt delmål i många av de insatser vi stödjer är att
skapa bättre förutsättningar för ett civilt samhälle genom att
minska spänningar och stärka dialogen och samarbetet mellan
civilsamhällesorganisationer och staten, särskilt på lokal nivå.
En utvärdering visar på att det finns goda resultat i Georgien
men också att det finns hinder i form av svag decentralisering
och låg kapacitet inom landets lokala administration att absorbera och respondera på nya råd, ny kunskap etc.271 Resultaten
visar på vikten för Sida att arbeta med kapacitetstärkande
insatser för både stat och civilt samhälle.
Rättsstatens principer och en välfungerande förvaltning
Sida bedömer att utvecklingen mot mål som berör rättsstaten
och rättssäkerheten går i delvis rätt riktning i majoriteten av
samarbetsländerna, men i rätt riktning i endast ett fåtal länder.
Det är alltså samma bedömning som för de två ovanstående
utvecklingsområdena. På global nivå stödjer Sida ett antal aktörer som arbetar dels på en internationell normativ nivå, dels på
en mer operativ nivå med tillgång till rättvisa, rättsväsendets
oberoende och kapacitet, öppenhet och ansvarsutkrävande. Ett
exempel är stödet till Transparency International, som bedriver
ett påverkansarbete för ökad kunskap om och genomförande
av FN:s konvention mot korruption och av SDG 16. Detta gör de
genom att agera sekretariat för ett nätverk med över 350 organisationer och genom att bidra till andra globala koalitioner.272
På landnivå har Sida under 2019 i många länder stött insatser som syftar till att öka tillgången till rättshjälp för människor
i fattigdom. I exempelvis Uganda273, Zimbabwe274, Tanzania275
har hundratusentals personer fått rättshjälp som bland annat
stärkt deras landrättigheter. Ett annat viktigt delområde är
den informella rättssektorn och länken mellan informellt
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och formellt rättsväsende i länder där det centrala, formella
rättssystemet inte når ut till de fattigaste och mest diskriminerade. I exempelvis Rwanda och Liberia har lokalsamhällens
kapacitet att medla i lokala rättstvister stärkts genom vårt
stöd 276, 277. Liknande effekt har uppnåtts genom stödet till FN:s
Rättsstatsprogram i Somalia som genom satsningar på mobila
domstolar, stärkt kunskap om rättsväsendet och utbildning av
personal inom polis och fängelser278.
Sidas stöd till Europarådets nationella handlingsplaner i
Albanien, Georgien, Moldavien och Ukraina har bidragit till ett
mer effektivt rättsväsende. I Georgien har stödet bland annat
bidragit till att höja kompetensen och kapaciteten inom rättsväsendet att tillämpa den europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter.279
Inom delområdet offentlig förvaltning genomför vi några
större insatser med medel delegerade av EU. Ett exempel är
stödet till Kambodjas reform för offentlig finansiell styrning,
OFS,280, som kompletterar EU:s sektorbudgetstöd till OFSreformen genom att exempelvis stärka parlamentets budgetarbete och kvalitén på den offentliga statistiken vilket i sin tur
ökar möjligheterna för människor att utkräva ansvar av stat och
regering. I Västra Balkan stödjer Sida institutionellt samarbete
mellan länderna med syfte att bygga kapacitet i nationella förvaltningar. Det inkluderar till exempel områdena statistik och
geo-data där myndigheterna i länderna, under ledning av en
svensk systermyndighet, genomgår utbildningar och utbyter
erfarenheter. Samarbetet inom lantmäteri har bland annat
lett till förbättrad lagstiftning och att miljöklassdata kan delas,
vilket bidrar till en bättre hantering av naturresurser i regionen.281 I Albanien har svenskt utvecklingssamarbete fortsatt att
bidra till en mer effektiv och demokratisk polismyndighet som
arbetar närmare medborgarna.282

Sida gav under 2019 ett omfattande stöd till globala aktörer
för att stärka fria och oberoende medier, journalistik, konstnärlig yttrandefrihet, kulturell mångfald och ett fritt, öppet och
säkert internet. Stödet omfattar insatser inriktade såväl på
det civila samhällets kapacitet och förutsättningar att nyttja
sin yttrandefrihet som på statliga aktörers kapacitet att leva
upp till internationella standarder och åtaganden. Ett exempel
på yttrandefrihetsarbete som ledde till direkt påverkan på det
internationella normativa arbetet är stödet till UNESCO som
i samarbete med Association for Progressive Communication
tagit fram ett instrument för att mäta digital utveckling och
internetutveckling på landnivå.283 Ett annat exempel är stödet
till Media Development Investment Fund (MDIF) som ger lån till
fri och oberoende media i länder där press- och yttrandefriheten är utsatt. Insatsen hjälper MDIF att skapa fonder för rimliga
lån till medier genom Sidas garantiinstrument. Effekterna den
har gett är exempelvis tillgång till större publik för medieaktörer, mer kvalitativ verksamhet och möjligheter för oberoende
journalistik på både landsbygd och i stad284.
I Afghanistan kan journalister, med hjälp av Sidas stöd,
erbjudas säkerhetsutbildningar och posttrauma-stöd och
polisen erbjudas utbildning i yttrandefrihet och skydd för journalister. Det har resulterat i att journalister genom beskydd av
polis och militär kunde rapportera även från de mest osäkra
provinserna i parlamentsvalet i oktober 2018, vilket ökade
transparensen i valprocessen.285
Lokalradio stöddes under 2019 i många länder. Genom samarbete med till exempel organisationen Fondation Hirondelle
och Sveriges Radio Media Development Office har sådana insatser bidragit till ökat ansvarsutkrävande och förbättrad dialog
mellan civilsamhälle och regering i bland annat Rwanda286,
Demokratiska Republiken Kongo287 och Burkina Faso288.

Yttrandefrihet och fri och oberoende media
Sidas bedömning av utvecklingen inom detta område sammanfaller med bedömningen av ett livskraftigt pluralistiskt civilt
samhälle. Båda dessa sammanförs nämligen ofta under ett och
samma mål i strategierna.

Respekt för allas lika värde och rättigheter
När det gäller respekt för allas lika värde och rättigheter anser
vi att det är viktigt att arbeta på såväl global och regional normoch policyskapande nivå som på nationell genomförandenivå.
På global nivå har exempelvis stöd till påverkansarbete genom
International Disability Alliance (IDA) bidragit till ökat genomslag
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för FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsvariationer. IDA har även tillsammans med sina medlemsorganisationer påverkat FN att i utformandet av SDG-indikatorerna
inkludera funktionsvariation289 som en delindikator. På regional
nivå har Sida stött insatser för hbtq-rättigheter, som ofta är
svåra att arbeta med på nationell nivå till följd av den normativa kontexten.290 Ett exempel är samarbetet med the AIDS and
Rights Alliance for southern Africa (ARASA), som genom att
stärka parlamentsledamöters kapacitet och möjliggöra plattformar för diskussion mellan civilsamhälle och nyckelaktörer,
bidrog till avkriminalisering av homosexualitet i Angola291.
Kvinnors och flickors rättigheter är ett prioriterat område i
majoriteten av de geografiska strategierna. I Bangladesh bidrog
Sida till att minska antalet barnäktenskap, förbättra kunskapen
om jämställdhet och förebygga könsrelaterat våld via insatser
genomförda av Plan International292 och lokala organisationer293. I Jemen fick under 2018 tusentals kvinnor och barn som
utsatts för könsbaserat våld psykologiskt stöd, medicinsk vård
och juridisk hjälp, något som blev möjligt genom Sidas stöd
till UNFPA. Skyddade boenden och platser har etablerats, och
kvinnorna har erbjudits stöd för att utveckla varaktig sysselsättning.294 I Irak har UNFPA:s nära samarbete med ett antal
kvinnoorganisationer bidragit till att stärka landets kapacitet att
förebygga könsrelaterat våld genom bland annat utbildningar
och utformning av nyckelstrategier295.
Barns rättigheter har varit i fokus i flera strategier, ofta med
stora internationella organisationer som samarbetspartner. I
Zimbabwe har Child Protection Fund med stöd av Sida utvecklat
ett program som stärker sociala trygghetssystem som innebär
tillgång till små kontantstöd. Det har bidragit både till ökat
näringsintag och mindre våld i hemmen, men även till större
förståelse för barnrättsfrågor296. I Mali har insatser genomförda
av Unicef med syfte att motverka våld, kränkningar och utnyttjande av barn, bidragit till ökad skolgång för flickor och minskat
våld i hemmet mot barn297.
I konflikt- och postkonfliktländer som till exempel Colombia
är vårt stöd till övergångsrättvisa ett prioriterat delområde.
Insatser i landet bidrog till att stärka mänskliga rättighets
institutioners kapacitet, konfliktoffers rätt till sanning, försoning
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och ersättning och processen för sökandet efter försvunna
personer.298

Sammanfattande analys och bedömning
Vetenskapliga mätningar visar att den sammantagna demokratiutvecklingen i de drygt trettio länder som Sverige har
landspecifika strategier för, har varit negativ under den senaste
tioårsperioden. Samtidigt visar aktuell demokratiforskning att
demokratibistånd har en signifikant positiv effekt på demokratins utveckling, särskilt i länder med regimer som beskrivs
som valautokratier299, dvs. länder där regeringar tillsätts genom
regelbundna val men där många andra demokratiska fri- och
rättigheter åsidosätts.300 Den stora majoriteten av strategiländerna faller inom denna kategori, och det är därför troligt
att det svenska demokratibiståndet, tillsammans med andra
biståndsgivares stöd för demokrati och mänskliga rättigheter,
har bidragit till att i dessa länder hindra en djupare nedgång i
demokratiutvecklingen än som skulle ha varit fallet utan demokratibistånd.
Sidas bedömningar av utvecklingen mot strategimålen i
de olika länderna överensstämmer väl med resultaten av den
internationella forskningen. Antalet samarbetsländer där
utvecklingen inte går i riktning mot målen är större än antalet
länder där den går i riktning mot målen.
Samtidigt bedömer vi att insatsportföljernas relevans och
resultat i de flesta fallen är tillfredsställande. I arbetet för
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
måste vi ha en långsiktig och tålmodig ansats. I många fall
bedöms stödet till ett oberoende civilt samhälle, fria medier,
fria och rättvisa val, kvinnors och flickors rättigheter etc. vara
än mer relevant i tider av krympande demokratiskt utrymme.
I vissa fall har vi dock anpassat portföljen för att säkerställa
relevans i förhållande till en föränderlig kontext. Ett illustrativt
exempel är det långvariga stödet till decentraliseringsreformen
i Kambodja. Det stödet avslutades efter den kambodjanska
regeringens åtgärder mot den politiska oppositionen, och i
stället har vi ökat stödet till mänskliga rättigheter genom FN:s
kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR)301 och genomförandet
av Röda khmertribunalens rättsprocesser302.
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Global Jämställdhet
Jämställdhet är en central utgångspunkt för det svenska
utvecklingssamarbetet. Jämställdhet är dels ett perspektiv
som ska genomsyra och integreras i hela verksamheten, dels
ett tematiskt område för riktade insatser i Sidas insatsportfölj.
Insatser som har som huvudmål att bidra till att stärka jämställdheten och kvinnors och flickors egenmakt – motsvarar 20
procent av Sidas totalt utbetalade medel 2019. Andelen av Sidas
utbetalningar till insatser som antingen har jämställdhet som
huvudmål eller där jämställdhet är integrerat i stödet är 89 procent, samma som föregående år. Sedan Sidas jämställdhetsplan antogs 2015 har andelen insatser som har jämställdhet
som huvudmål ökat från 16 procent till 20 procent, och Sida är
ledande inom OECD-DAC när det gäller stöd till jämställdhet.
Inom OECD-DAC är genomsnittet för riktat stöd 4 procent.303

Vårt arbete 2019
Sida arbetar mot mål som kopplar till jämställdhet, kvinnors
rättigheter och/eller har ett särskilt fokus på kvinnor och flickor,
inom ramen för de flesta samarbetsstrategier. De vanligast
förekommande strategimålen handlar, i fallande ordning om
arbete som ska bidra till:
• stärkta förutsättningar för jämställdhet och kvinnors
rättigheter, med fokus på kvinnors egenmakt och stärkt
kapacitet hos organisationer
• förebyggande och minskning av konsekvenserna av
könsrelaterat våld
• kvinnors politiska egenmakt
• kvinnors ekonomiska egenmakt.
Kvinnor och flickor är även en särskild målgrupp i fattigdomsbekämpande insatser, och att involvera pojkar och män för att
förändra normer för maskulinitet är en viktig del i jämställdhetsarbetet. Volymmässigt kanaliserar Sida mest stöd genom
landspecifika och regionala strategier i Afrika samt genom
jämställdhetsintegrerade humanitära insatser. En stor del av
de riktade jämställdhetsinsatserna genomförs inom ramen
för landspecifika och regionala strategier för Asien och genom
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strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila
samhället.
Den globala strategin för global jämställdhet samt kvinnors
och flickors rättigheter 2018–2022, med en total volym på 1
miljard kronor, kompletterar nationella och regionala strategier
och bidrar till synergier.304
Närmare hälften av allt riktat jämställdhetsstöd kanaliseras
genom civilsamhällesorganisationer och 44% genom multilaterala organisationer såsom Unicef, UNDP, UNFPA och UN
Women. Av de först nämnda är Sidas största samarbetspartner
Diakonia, We Effect, Svenska Afghanistankommittén, Kvinna till
Kvinna och Oxfam. Dessa aktörer har ofta en kompletterande
roll på det viset att FN-organisationerna har som mandat att
stödja regeringar med att utveckla lagar, ramverk och jämställdhetsintegrerade system medan civilsamhällesaktörer ger
stöd till lokala kvinnoorganisationer och till mobilisering och
förändring av sociala normer kring den specifika frågan.
Sida har stärkt arbetet med att katalysera förändringar
genom att föra dialog med multilaterala organisationer på styrelsemöten och under högnivådialoger de senaste åren. Sida
har också följt upp hur dessa organisationer arbetar med jämställdhet i Sidas samarbetsländer och på global, tematisk och
normativ nivå. Under en högnivåkonsultation med Världsbanken
åtogs sig Världsbanken att göra en särskild genomlysning av
hur jämställdhet tas om hand inom tre av de största fonder som
får stöd av Sida.305 Genom medverkan, och som vice ordförande,
i det globala policynätverket för jämställdhet inom OECD-DAC
(Gendernet) har Sida haft en central påverkansroll och bidragit
till samsyn mellan givarna och att stärka kvaliteten i arbetet.306
Under 2019 intensifierades en samordnad ansats inom OECD
och inom FN-systemet för att förebygga och motverka sexuell
exploatering, övergrepp och trakasserier (SEAH) i utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Sida bidrog till att
utveckla normer för SEAH inom givarsamfundet och det multilaterala systemet.307 Sida bidrar också i samarbete med UD
till att vidareutveckla EU:s utvecklingssamarbete inom ramen
för EU:s samordningsnätverk för jämställdhet, samt följer och
rapporterar på EU:s handlingsplan för jämställdhet, EU GAP II.
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Diagram 3.38: Andel av totalt utbetalade medel utifrån
policymarkören för jämställdhet
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Sida finansierade även den globala konferensen Tunis Gender
Equality Forum (2019), som utgjorde en milstolpe i den översyn
som pågår av Peking-plattformen och handlingsplanen inför
2020 års 25-årsjubileum (Beijing+25).308
För att stärka jämställdhetsintegreringen har fokus lagts på
1) att öka vår egen och våra partners kompetens jämställdhetsanalys och integrering, 2) kvalitetsgranskning av tillämpningen
av OECD-DAC:s policymarkör för att följa utvecklingen av integreringen av jämställdhet i utvecklingssamarbetet, och 3) att
stärka länken till fattigdomsanalys och de andra tematiska perspektiven. Strategiskt inriktad integrering inom energisektorn,
handel, miljö/klimat, sociala skyddsnät har prioriterats samt
att definiera dialogfrågor som är särskilt anpassade till dessa
områden.

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålen överensstämmer med analyser som gjorts av FN-organisationer
och andra organ. I de flesta samarbetsländer går utvecklingen
i delvis rätt riktning mot målen. Våld mot kvinnor, kvinnors
demokratiska rättigheter och möjlighet att delta i politiska
processer är de strategimål där utvecklingen går i fel riktning
i vissa länder, vilket accentueras av värdekonservativa strömmingar som förespråkar könsstereotypa normer och värderingar. Denna trend sammanfaller med ett krympande demokratiskt utrymme309, som bidrar till att undergräva kvinnors och
flickors egenmakt och aktörskap samt kvinnoorganisationernas
möjlighet att verka. Detta förvärras av klimatkrisen och av fler
och mer utdragna konfliktsituationer och humanitära kriser. 310
Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter
I arbetet med att stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter har Sidas bidrag under året handlat om att stärka kvinnoorganisationer som är centrala för att driva jämställdhetsagenda och för att nå de allra fattigaste kvinnorna och flickorna.
Detta har kompletterats med stöd till organisationer som arbetar med att förändra attityder och normer och med att förbättra
lagstiftningen för jämställdhetsstatistik. Stöd har också givits
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till aktörer som arbetar med jämställdhetsintegrering inom
olika sektorer, såsom media. Den intensifierade dialogen och
strategiska påverkansarbetet mot EU och FN-organ har bidragit till en stärkt jämställdhetsintegrering.
Insatser som fått stöd inom ramen för den globala strategin för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer har haft betydelse för Sidas jämställdhetsarbete.
Kvinnoorganisationer, globala aktörer och nätverk har stärkt
arbetet för kvinnors rättigheter311, och i MENA-regionen har ett
tjugotal kvinnoorganisationers kapacitet att bedriva politiskt
inflytande förbättrats genom stöd från Kvinna till Kvinna.312
Sida har genom stödet till UN Women bidragit till att 25
länder har antagit jämställdhetsfrämjande lagar.313 I Bolivia
antogs till exempel en lag som innebär att alla politiska partier
måste främja jämställdhet. I Uganda antogs en lag som stärkte
kvinnors rättigheter vid giftermål och skilsmässa, och i Sierra
Leone antogs en lag för att förbjuda barnäktenskap314.
Vi har genom kapacitetsbyggande insatser bidragit till
att institutioner i ett flertal länder blivit mer effektiva i sitt
jämställdhetsarbete. Till exempel i Somalia har det federala
Jämställdhets- & MR-ministeriet förbättrat samordningen av
jämställdhetsfrågor inom regeringens olika departement315,
och i Kambodja har en ledarskapsklinik grundats med syfte att
bygga kapacitet inom ledarskap och jämställdhet för departement och universitet.316 Genom ett samarbete mellan UN
Women, Internationella Juristkommissionen (ICJ) och FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) har en
utbildning om kvinnors rättigheter tagits fram för alla domare
i högsta domstolen i Indonesien, och modellen kommer att
testas i flera andra länder i regionen317. I Afrika har trenden med ökad effektivitet hos regionala och subregionala
MR-institutioner och juridiska organ stärkts. MR-domstolen
African Court on Human and Peoples’ Rights refererade för
första gången till Maputo-protokollet i ett domslut, då man fann
att Malis familjelagstiftning bröt mot Maputo-protokollet vad
gäller minimiålder för äktenskap, kvinnors arvsrättigheter samt
samtycke till äktenskap.318
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I arbetet med att förändra sociala normer genom civilsamhällets organisationer, har det under de senaste åren varit
centralt att mobilisera pojkar och män för att förebygga våld
och främja jämställdhet. Vi ser resultat av detta arbete i form av
attitydförändringar samt mer jämställda relationer på familjenivå i Egypten, Libanon, Marocko och Palestina.319 I Vitryssland
har påverkansarbetet bidragit till att parlamentet diskuterar ett
förslag till 14 dagars pappaledighet.320 Arbetet för att engagera
pojkar och män kompletterar och stärker vårt insatser för att
stärka kvinnors egenmakt.
Sida har också bidragit till ökad tillgänglighet av jämställdhetsstatistik, bland annat genom SCB:s International Training
Program ITP. Där har deltagare från nio länder321 fått ökad
kunskap i hur man producerar, analyserar och kommunicerar
jämställdhetsstatistik. Resultat från tidigare års deltagande är
till exempel att statliga sektorer i Uganda ska tillämpa jämställdhetsbudgetering.322
I Sidas arbete för att förändra sociala normer och främja
jämställdhet är media en central aktör. I Myanmar har den
första organisationen för kvinnliga journalister bildats323 och i
Rwanda har ett förslag till läroplan för journalistutbildning på
högskolenivåtagits fram för att öka kunskapen om jämställdhet.
En feministisk organisation för män i media har också bildats.324
Kvinnors ekonomiska egenmakt
Förbättrade förutsättningar för kvinnors produktiva sysselsättning och anständiga arbetsvillkor, samt att öka andelen kvinnor
som driver företag, fortsätter att vara viktiga målområden. Sida
bedömer att utvecklingen delvis går framåt eller delvis bakåt
inom detta område. Denna bedömning stämmer överens med
globala trender som visar att andelen kvinnor som lönearbetar
inte förändrats markant under de senaste 20 åren.325
Exempel på framsteg är att kvinnors ekonomiska egenmakt
stärkts i Bangladesh, dels genom vårt stöd till små och medelstora företag som drivs av kvinnor, dels genom att cirka 2 500
kvinnor har fått ökad kunskap om sina rättigheter på arbetsmarknaden.326 I Moldavien har ett stöd till kvinnligt entreprenörskap genom Europeiska utvecklingsbanken bidragit till 20
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procents ökning i turismsektorn (antalet utländska besökare)
samt 25 procents ökning av exportintäkterna i sektorn för informations- och kommunikationsteknologi.327 Genom att arbete
genom garantiinsatser stärks kvinnliga låntagare genom kapacitetstöd och genom villkor i avtal om att en viss del av portföljen med garanterade lån bör riktas till kvinnor som äger/leder
företag. I till exempel garantisamarbetet med Bank of Africa,
Mali, ska minst 25 procent av utlåningsvolymen per år vara till
kvinnliga låntagare. Rapportering per sista juni 2019 visar att
banken lyckats väl med att nå ut till kvinnor då 94 procent av
låntagarna är kvinnor.328
I Afrika omfattar stödet arbete med förbättrade värdekedjor
i jordbruksprogram och kvinnors deltagande i skogsresurshantering. I Burkina Faso har kvinnors deltagande i skogsresurshanteringen ökat från 24 till 71 procent, som ett resultat
av jämställdhetsintegrering. Där har utbildning i ledarskap för
kvinnor och jämställdhetsutbildning för kvinnor och män varit
centrala komponenter329. I Zimbabwe har Zimbabwe Resilience
Building Fund skapat hållbara jobb för kvinnor och ungdomar,
bidragit med rent dricksvatten och sanitetslösningar samt ökat
kvinnors och ungdomars inflytande på den lokala nivån med
nära 24 procent.330
Studier och utvärderingar visar på vikten av att arbeta med
kvinnors ekonomiska egenmakt utifrån ett helhetsperspektiv.
I Guatemala visade en jämförande studie331 av fyra insatser att
kvinnors ekonomiska egenmakt hade stärkts, men att insatserna i vissa fall bidragit till ökat könsrelaterat våld och en
större arbetsbörda för kvinnor. Insatser kommer därför i fortsättningen att uppmärksamma riskerna och sambandet med
mellan kvinnors ekonomiska egenmakt och könsrelaterat våld
genom att engagera hela familjer och inkludera förebyggande
arbete med pojkar och män. En utvärdering av Sidas stöd för
att öka kvinnors ekonomiska egenmakt i Etiopien visar att programmet bidrog till att stärka kvinnors situation när jämställdhet adresserats på individ, samhälle (patriarkala normer) och
institutionell nivå.332
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Kvinnors politiska representation och inflytande
Sidas stöd till UN Women, Kvinna till Kvinna och andra kvinnorättsorganisationer har under 2019 bidragit till att kvinnors
politiska inflytande har ökat, men det råder fortfarande stora
skillnader i representation på olika nivåer. Endast 24 procent av
världens parlamentariker är kvinnor.333
Insatserna har bidragit till reformering av lagstiftningen
i tolv länder för att främja kvinnors politiska deltagande och
ledarskap334 samt till att fler än 5 000 kvinnliga politiker och
politiska kandidater har förbättrat sina kunskaper genom
ledarskapsutbildningar.335 Statliga myndigheter och olika intressenter i valprocesser har också fått tekniskt stöd. Till exempel
bidrog stöd till valkommissionen i Demokratiska Republiken
Kongo till att 46 procent av de kvinnliga väljarna registrerades.336 För att stärka kvinnors deltagande i tekniska miljö- och
klimatförhandlingar har ett regionalt samarbete inletts mellan
UN Women och UN Environment i Asien och Oceanen.337
Ett annat exempel på framsteg är att jämställdhet har ett
större fokus inom nationella regeringar och EU-kommissionen
på Västra Balkan. Genom Sidas stöd till ”kvinnonätverket för
påverkansarbete inom EU-närmandet”, är medlemmarna i detta
nätverk nu en efterfrågad expertis när lagstiftning ska utformas
och när läget i länderna analyseras eller rapporteras.338
Kvinnor är nästan helt frånvarande i de flesta fredsprocesser, vilket får konsekvenser för hur avtalen utformas och
genomförs.339 Sverige arbetar för att kvinnors deltagande och
inflytande ska öka på alla nivåer och för att alla internationella
fredsinsatser ska beakta ett jämställdhetsperspektiv. På global
nivå har Sidas stöd till UN Womens koordinering av den tematiska agendan bidragit till att 38 länder har antagit nationella
handlingsplaner eller liknande för att främja kvinnor, fred och
säkerhet.340 Samtidigt har utsända jämställdhetsrådgivare
stärkt FN-systemets och andra aktörers förmåga att hantera
konflikt, post-konflikt och krissituationer i många olika landkontexter. Detta har till exempel bidragit till fredsprocessen i
Colombia, till att stärka kvinnors deltagande i fredsförhandlingarna i Georgien och till att integrera kvinnor, fred och säkerhetsagendan i säkerhets- och försvarsreformen i Ukraina.341
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Könsrelaterat våld
Det könsrelaterade våldet breder ut sig. Därför ger Sida stöd
till insatser som handlar om att förebygga våld, stärka ansvarsutkrävandet och lindra konsekvenserna för de som drabbas.
Vi bedriver även ett strategiskt jämställdhetsarbete inom det
humanitära stödet, framför allt avseende könsrelaterat våld.
I många länder arbetar vi med att engagera män för att
förebygga våld. I till exempel Zimbawe har den svenska ambassaden lett en framgångsrik kampanj mot könsrelaterat våld,
”Because I’m a Man”, som fick stor uppmärksamhet i nationella och sociala medier och positiva reaktioner bland landets
religiösa ledare.342 Utvärderingar av Sidas stöd till Kvinna till
Kvinnas arbete i Rwanda rekommenderar bland annat ett starkare fokus på att engagera pojkar och män och att förebygga
våld från en tidig ålder.343 Vikten av att komplettera arbetet för
att stödja de som utsätts för våld med insatser för att förändra
attityderna hos män som begår/är i risk att begå övergrepp,
uppmärksammas även i ett UN Women-stött program i Bosnien
och Herzegovina.344
Genom ”One stop centers” får kvinnor som utsatts för våld
ett bredare stöd genom närvaro av såväl sjukvårdspersonal och
socialarbetare som polis. I till exempel Liberia har kapaciteten
att hantera konsekvenserna av könsbaserat våld förbättrats
hos personalen genom tolv sådana center 345, och i Zimbabwe
har åtta skyddade boenden samt fyra center tagit hand om över
15 000 överlevare av könsrelaterat våld. Centren i Zimbabwe
har också tillhandahållit hälsovård, rådgivning, boende och
rättshjälp.346 I Afghanistan driver Women for Afghan Women ett
skyddsboende för utsatta kvinnor i Mazar al-Sharif, där de får
tillgång till rådgivning och utbildning.347
För att främja ett bättre samarbete mellan de nyckelaktörer
som verkar mot könsbaserat våld, arbetar Sidas internationella
kapacitetsutvecklingsprogram med poliser, åklagare, myndigheter, hälsoarbetare och civilsamhällesaktörer från Moldavien,
Ukraina, Kosovo, Albanien och Montenegro. Detta program har
bland annat resulterat i ett förbättrat bemötande av de som
drabbas av våld.348
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Sammanfattande analys och bedömning
Sidas bedömer att portföljen av jämställdhetsinsatser och aktiviteter inom de flesta strategierna varit relevanta och att det
svenska biståndet bidragit till ökad jämställdhet och till kvinnors och flickors stärkta egenmakt. I de fall där Sida bedömer
portföljen som enbart delvis relevant så har vi under året arbetat för att utveckla den. I Liberia349, Demokratiska Republiken
Kongo350, och Colombia351 har vi bland annat stärkt arbetet med
att engagera pojkar och män för jämställdhet. Strategisk dialog
och ökad jämställdhetsintegrering är också något vi identifierat
som centrala komponenter för att göra portföljen mer relevant.
I till exempel Kenya har jämställdhetsintegrering inkluderats i
partnerskap för offentlig-privat utveckling.352
Den inriktning som Sida föreslog för strategin för global
jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter
baserades på en övergripande analys av globala utmaningar
inom området, identifierade gap i befintlig verksamhet och
Sidas mervärde.353 Analysen visar på vikten av att stärka och
komplettera Sidas arbetet med att reformera lagar, bekämpa
könsdiskriminering och könsrelaterat våld, samt att stärka
kvinnoorganisationer. Förekomsten av en oberoende och stark
kvinnorättsrörelse är avgörande för att globala normativa ramverk ska få genomslag i nationell politik och för att nationell
lagstiftning för jämställdhet och kvinnor och flickors mänskliga
rättigheter skall komma till stånd och genomföras. Att stärka
organisationers jämställdhetskapacitet, forskning och data
är andra områden som identifierades. Under 2019 har därför
stödet till kvinnoorganisationer samt insatser för att adressera
gap, såsom bristen på jämställdhetsstatistik, prioriterats inom
ramen för den globala jämställdhetsstrategin. För att bemöta
de värdekonservativa strömmingar som förespråkar könsstereotypa normer och värderingar har Sida även höjt kompetensen
hos personal och samarbetspartner i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Den strategiska dialogen med multilaterala aktörer har också intensifierats, samtidigt som samordningen inom givarsamfundet (OECD-DAC) stärkts.
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Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart
nyttjande av naturresurser
Miljö- och klimatmässig hållbarhet är en central utgångspunkt
för det svenska utvecklingssamarbetet. Miljö och klimat är
dels ett perspektiv som ska genomsyra och integreras i hela
verksamheten, dels ett tematiskt område för riktade insatser.
En viktig indikator för integrering av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet är OECD-DAC:s policymarkör för miljömässig
hållbarhet, i kombination med de specifika policymarkörerna
för klimat och biologisk mångfald.
Totalt sett har den andel av Sidas utbetalningar som går till
insatser där miljö är huvudsyfte legat kvar på 15 procent 2019,
i princip samma som föregående år. Under året utbetalades
cirka 3,9 miljarder kronor till dessa insatser. Däremot minskade
andelen utbetalningar som går till insatser där miljö och klimat
är delsyfte, från 35 procent år 2018 till 32 procent år 2019.
Under året betalades 8,3 miljarder kronor ut till dessa insatser.
Störst andel medel med miljö som huvudsyfte har gått till insatser inom sektorerna miljöskydd och energiförsörjning. I Sidas
handlingsplan för miljö 2017–2020 finns mål satta för miljö,
klimat och biodiversitet som ska följas upp av myndighetens
operativa avdelningar.354
Sidas stöd till vattenområdet (exklusive havsområdet) var
737 miljoner kronor 2019 varav 371 miljoner kronor hade miljö
som huvudsyfte. Huvuddelen av stödet gick till att förbättra
samhällsservicen genom att öka människors tillgång till vatten
och sanitet samt till hållbar förvaltning av vattenresurser. Inom
områdena jordbruk, skogsbruk och fiske uppgick Sidas stöd
under 2019 till närmare 1,4 miljard kronor, varav cirka 33 % (454
miljoner) hade miljö som huvudsyfte. Huvuddelen av stödet gick
till jordbruksutveckling (41 %). Under 2019 betalades cirka 960
miljoner kronor ut till hållbara energitjänster varav 564 miljoner
kronor hade miljö som huvudsyfte. Huvuddelen av stödet gick
till förnybar energiförsörjning och distribution av elektricitet.

Vårt arbete under 2019
Strategimål inom miljö- och klimatområdet förekommer i 24
av totalt 44 strategier och med 63 olika målformuleringar. I de
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olika miljö- och klimatrelaterade strategimålen finns en viss
tyngdpunkt på strategimålsformuleringar som handlar om:
• hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser
• biologisk mångfald och nyttjande av ekosystemtjänster
• institutionell kapacitet avseende miljömässig hållbarhet och
genomförande av klimatkonventionsåtaganden
• hållbara energisystem
• motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer.
De strategimål som handlar om hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser, biologisk mångfald och nyttjande av ekosystemtjänster förekommer mest frekvent i strategierna.
Sidas klimatfinansiering, det vill säga stöd till utsläppsminskningar och/eller klimatanpassning, har ökat. Under 2018
betalade vi ut sammanlagt 4,4 miljarder kronor, en ökning från
2017 då vårt stöd summerade upp till 3,3 miljarder kronor.
Detta visar en särskild redovisning av klimatfinansiering från
september 2019. De geografiska strategier med störst andel
klimatfinansieringsstöd är Somalia, Tanzania, Moçambique,
regionalt samarbete med Afrika söder om Sahara, Mali och
Afghanistan.355 Nytt för 2019 är att Somalia och Afghanistan
är två av de fem länder som tagit emot störst andel klimatfinansieringsstöd. Det visar att vi lyckats föra upp kopplingarna
mellan klimatförändring och konfliktfrågor i verksamheten till
en ny nivå. Sida har fört aktiv dialog kring frågan, både internationellt och nationellt med aktörer såsom Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) och andra. En viktig politisk prioritering inom klimatområdet är de nationella bestämda
bidragen (NDC), där Sverige och Sida tillsammans med andra
givare, Världsbanken och flera FN-organ, har bidragit till NDC
Partnership, en plattform för länder och internationella institutioner som åtagit sig att verka för ett ambitiöst genomförande
av NDC-er enligt Parisavtalet och Agenda 2030.356
Sidas stöd till biologisk mångfald var 3,1 miljarder kronor
2018, en ökning med 600 miljoner från 2017. Den största andelen stöd till biologisk mångfald betalas ut inom ramen för de
globala tematiska strategierna bland annat strategin för håll-
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Diagram3.39: Andel av totalt utbetalade medel utifrån
policymarkören för miljö
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bar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart nyttjande av
naturresurser. De geografiska strategier som har mest stöd till
insatser för biologisk mångfald är Etiopien, Moçambique, regionalt samarbete med Afrika söder om Sahara, Mali och regionalt samarbete med Asien. Under 2019 var 23 procent av Sidas
jordbruksportfölj markerade med policymarkören för biologisk
mångfald som huvudsyfte och 38 procent som delsyfte, medan
siffrorna för skoginsatser och biologisk mångfald låg på 49 procent som huvudsyfte och 48 procent som delsyfte. Sifforna visar
på en möjlighet att i större utsträckning integrera biologisk
mångfald, framför allt inom jordbruket där man därmed skulle
öka odlingens hållbarhet samt fattigdomsrelevansen.
Att bättre integrera miljö och klimat med demokrati och
mänskliga rättigheter är i dag en nödvändighet samt en framtidsfråga och har kommit att få ökad uppmärksamhet under det
senaste året. I dag hotas och mördas miljö- och markförsvarare
i allt större omfattning, särskilt utsatta är urfolk och kvinnor.
Samtidigt kan deras kamp för sina mänskliga rättigheter vad
gäller tillgång till naturresurser såsom mark leda till mer hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Sida har aktivt bidragit till
att lyfta fram de här frågorna, i strategigenomförande men även
genom påverkan och dialog i andra fora.357, 358
Sida har deltagit aktivt i förhandlingar för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och konventionen om biologisk mångfald
(CBD). Vid förhandlingarna om UNFCCC förde vi in utvecklingsperspektivet, främst inom klimatfinansiering och rapportering, och vid förhandlingarna om CBD drev vi frågan om
kapacitetsutveckling.
Vi har stärkt vårt påverkansarbete och dialog med multilaterala organisationer såsom UNDP, Världsbanken, FAO, och EU
under styrelsemöten, högnivådialoger (bl.a. klimattoppmötet
i New York) och följt upp deras miljö- och klimatarbete både
i våra samarbetsländer och på global, tematisk och normativ
nivå. Inom ramen för Sveriges styrelsearbete i Gröna klimatfonden (GCF) bidrog Sidamed expertis i projektbedömning och
som expertstöd till UD i styrelsen. Genom medverkan och som
ordförande i det globala policynätverket för miljö inom OECD/
DAC (Environet) har Sida en central påverkansroll och bidrar till
samsyn mellan givarna och att stärka kvaliteten i arbetet.
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Sida använder en rad olika finansierings- och biståndsformer för att bidra med lösningar till gränsöverskridande hinder
inom miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Vi har till
exempel tagit vara på att jordbruksfrågor uppmärksammas allt
mer på global nivå, och arrangerat dialogtillfällen med både
FAO och IFAD. Inom energisamarbetet använder vi finansieringsformer såsom gåvor och garantier, innovativa utlysningsfonder (Challenge Funds), samverkan med privata aktörer samt
samarbete med offentliga institutioner, multilaterala organisationer och program, det internationella civila samhället,
universitet och tankesmedjor. Vi arbetar också med att utveckla
resultatbaserad finansiering till hållbara energilösningar såväl
i det landspecifika som det globala samarbetet. Även inom vattensektorn använder vi olika biståndsformer och metoder, som
så kallade naturbaserade lösningar359. Bidrag genom multilaterala organisationer som kan ge skaleffekter, som Världsbanken
och Unicef, är dominerande.
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Diagram3.40: Utbetalda medel inom de centrala sektorerna
för området där miljömässig hållbarhet utgör huvudsyfte
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Klimatpåverkan och förlusten av biologisk mångfald måste
begränsas för att skapa förutsättningar för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Sverige och Sida har
under 2019 fortsatt att föra upp och bibehålla miljö och hållbar
utveckling på den globala agendan. Vi har aktivt verkat för att de
processer, aktörer och samarbeten som har miljö som huvudmålsättning från klimatförhandlingar till insatser för bättre
avfallshantering utgår från ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv och involverar kvinnor som aktörer. Vi fokuserar på att
stärka länders egen kapacitet och förmåga till en miljömässigt
hållbar utveckling genom att erbjuda ett brett spektrum av
metoder och instrument i stöden till myndigheter, enskilda
organisationer, tankesmedjor och internationella organ liksom
till forskning och näringsliv. På detta sätt arbetar vi i riktning
mot strategimålen. För att kunna hantera gränsöverskridande
miljöfrågor, som till exempel klimatförändringarna och gemensamma vattenresurser, stödjer vi samarbeten mellan olika
aktörer på såväl global, regional, nationell som lokal nivå. En
stor del av miljö- och klimatarbetet sker också inom sektorerna
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vatten och sanitet, hav och fiske, energiförsörjning, skogsbruk
samt jordbruk.
Institutionell kapacitet360 avseende miljömässig hållbarhet och
genomförande av klimatkonventionsåtaganden
Utvecklingen mot de strategimål där Sida arbetar med institutionell kapacitet för miljömässig hållbarhet och genomförande
av klimatkonventionsåtaganden går i försiktigt positiv riktning.
Genom riktat stöd på klimatområdet har vi bidragit till att
stärka samarbetsländers kapacitet att föra dialog och att delta
i klimatförhandlingar. Vi har också stärkt länders och lokala
myndigheter förmåga att få tillgång till klimatfinansiering.
Under en flerårsperiod har vi även gett stöd till Malis klimatfond. Med detta stöd har Sida bidragit till att fonden antagit
tydliga styrdokument för sin verksamhet, inklusive transparenta
rutiner för rekrytering, utvärderingar av projektförslag och
projektuppföljning. Den svenska investeringen i fonden har lett
till en lika stor norsk investering i fonden. Till dags dato har
14 projekt för stärkt motståndskraft (de flesta på jordbruksområdet) finansierats, till ett värde av cirka 1 miljon US-dollar
vardera. Samtliga inblandade parter får erfarenhet av att ta
fram projektförslag och av projektledning, vilket ökar Malis
chanser till stora internationella klimatinvesteringar som till
exempel de gröna fonderna.361 Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i insatser relaterade till institutionell kapacitet är en
viktig dialogfråga när vi genomför miljö- och klimatarbetet på
nationell nivå. I vårt samarbete med miljöministeriet (Ministry
of Environment and Spatial Planning, MESP) i Kosovo har MESP
under rapporteringsperioden presenterat en, för Kosovo unik,
första institutionell jämställdhetsanalys som har fått stort
genomslag inom institutionen och väckt intresse hos flera
nationella aktörer.362
Motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatförändringar,
miljöpåverkan och naturkatastrofer
Sidas samarbete inom detta område bidrar både till att resiliensen mot klimatförändringarnas effekter ökar och till ekonomisk
utveckling med begränsad klimatpåverkan. Sida bedömer att
utvecklingen i strategier som relaterar till detta område inte
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entydigt går i vare sig positiv eller negativ riktning. På global
nivå har vi bland annat genom ett nytt samarbete med Global
Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction
(GNDR) bidragit till att synliggöra och stimulera arbetet med
kopplingarna mellan det humanitära och långsiktiga utvecklingssamarbetet. Därmed stärks möjligheterna att nå den lokala
nivån, eftersom GNDR:s medlemmar till stor del består av gräsrotsorganisationer som verkar för stärkt demokratiskt deltagande samt ökad motståndskraft och minskad sårbarhet för de
människor som är mest utsatta för naturkatastrofer och klimatförändringar. På regional nivå har Afrikanska utvecklingsbanken
(AfDB) genom den svenska regeringens särskilda satsning för
resiliens på Afrikas Horn samt Sahel-satsningen med fokus på
klimat och konflikt, byggt upp ett sekretariat. En stor del av de
insatser som bidrar till klimat- och resiliensmålet har en annan
huvudfokus men omfattar specifika klimatkomponenter.363
Anslutning till och genomförande av miljö- och
klimatkonventionsåtaganden
Strategimålen för anslutning till och genomförande av miljöoch klimatkonventionsåtaganden går inte entydigt i vare sig
positiv eller negativ riktning. Sida har genom ett avtal med
klimatkonventionens (UNFCCC) sekretariat bidragit till att öka
utvecklingsländers kapacitet att mäta, rapportera och verifiera utsläpp av växthusgaser. Projektet har hög efterfrågan
från alla världsdelar och under 2018 utbildades 484 personer.
I Kambodja delfinansierar Sverige UNCDF:s program Local
Government and Climate Change genom 36 projekt runtom i
landet. Avsikten är bland annat att inkorporera klimathänsyn i
utvecklingsplaner och att bidra till förutsättningar för klimatsäkrade investeringar under National Council for Sustainable
Development (NCSD). En utvärdering som gjordes 2018 visade
att lokala myndigheter har förbättrat sin förmåga att göra
sårbarhetsanalyser inför planeringsprocesser. Förutom kunskapsuppbyggande har arbetet framför allt handlat om att
klimatsäkra infrastruktursatsningar såsom vägar.364 Ett starkt
kemikaliearbete och genomförande av åtaganden under kemikaliekonventionerna är fundamentalt på nationell såväl som
på regional och global nivå för att säkerställa att hanteringen
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av kemikalier inte skadar människors hälsa eller miljön. Ett
kemikalieprojekt i Serbien med stöd från Sida har bidragit
till framtagande av en digital plattform för registrering av
kemikalier. Den kommer att bidra till effektivisering av kemikaliehantering inom industrin, stärka förutsättningarna för
myndigheters kontroll och öka kemikaliesäkerheten för befolkningen i stort.365 Sida finansierade under perioden 2014–2018
Kemikalieinspektionens globala program. Utvärderingen av
programmet visar att det har bidragit till god kemikaliehantering genom påverkan på internationell policynivå och att det har
stärkt nationella myndigheters kapacitet att upprätthålla åtaganden inom kemikaliekonventionsarbetet.366
Hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser, biologisk
mångfald och nyttjande av ekosystemtjänster
Sida bedömer att utvecklingen mot mål som relaterar till
detta område går försiktigt i positiv riktning. Globalt utgör en
minskande biologisk mångfald ett stort miljöproblem och en
stor global samhällsutmaning. Under det senaste året har en
rad rapporter publicerats med fokus på biologisk mångfald,
bland annat från IPBES367, 368, FAO369 och WWF370. Sammantaget
beskrivs där en minskning av biologisk mångfald och en
urholkning av ekosystemtjänster (rent vatten, översvämningsskydd m.m.) som är alarmerande. Särskilt utsatta är fattiga
samhällen och urfolk som traditionellt är direkt beroende av
fiske, jordbruk, tillgång till vatten och skogsresurser för sin
dagliga överlevnad. Naturbaserade, holistiska lösningar är ett
sätt att stävja förlusten av biologisk mångfald på lokal, regional
och nationell nivå men också att tydligare identifiera direkta och
indirekta drivkrafter. Genom Sidas stöd till International Union
for Conservation of Nature and Natural Resources har 33 nya
mekanismer etablerats för betalning respektive kompensation
för ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar runt om i
världen. Vidare har Sidas partner SwedBio genom sitt arbete
och långvariga samarbete med ursprungsbefolkningars egna
organisationer kring policy- och metodutveckling bidragit till
beslut under konventionen om biologisk mångfald371 och the
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services (IPBES) som stärker erkännandet av
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ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens rättigheter och
roll avseende hållbar förvaltning och nyttjande av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. SwedBio har också bidragit
till att integrera biologisk mångfald i vissa sektorer, bland annat
hälsosektorn.372
Miljömässigt hållbar produktion och konsumtion
Sida arbetar med mål som fokuserar på adekvata system för
återvinning och avfallshantering samt mer långsiktigt hållbara
produktions- och konsumtionsmönster. Detta är något som blir
allt viktigare i våra samarbetsländer. Vi bedömer att utvecklingen mot mål i de relativt få strategier som relaterar till detta
område inte entydigt går i vare sig positiv eller negativ riktning.
Fri och rättvis handel kan bidra till att skapa mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster, liksom nya upphandlingsförfaranden. Genom samverkan med privata aktörer, enskilda
organisationer och FN bedömer vi att utvecklingen går framåt.
Den vitryska delen av nätverket för Coalition Clean Baltic och
en av samarbetsparterna, Center for Environmental Solutions
(CES), har bedrivit en aktiv lobbyverksamhet för att introducera
ekologiskt jordbruk. Detta har bidragit till att Vitryssland har
antagit en lag under 2018 som främjar ekologiskt jordbruk
i samstämmighet med den globala jordbruksdiskursen.373
Hållbarhet inom upphandling och avfallshantering inom hälsosektorn är områden som Sida har finansierat under en relativt
kort tid men som redan visat på resultat. I ett forum anordnat
av UNDP och Health Care Without Harm fokuserade Sverige sitt
anförande på detta tema vilket i sin tur bidrog till framtagandet
av en rapport med goda exempel på hållbar produktion, upphandling och avfallshantering inom hälsosektorn och riktlinjer
för hur hållbarhet kan stärkas i den globala försörjningskedjan
för hälsosektorn.374, 375
Hållbar förvaltning av vattenresurser, hav, kustvatten och
marina resurser
Sida bedömer att utvecklingstrenden i förhållande till de vatten
resurs- och havsrelaterade målen har en negativ utveckling.
Detta stöds av globala bedömningar från bland annat World
Resources Institute (WRI), som visar att en fjärdedel av världens
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befolkning löper mycket hög risk att drabbas av vattenbrist och
att länderna i MENA-regionen är särskilt utsatta.376
Trenden är tydlig i vår strategirapportering, och vattenbrist
bedöms vara ett utvecklingshinder i flera av våra samarbetsländer. Den beror på torka och klimatförändringar och på att
vattenresurser överutnyttjas. Att vattenresurserna förvaltas
väl blir allt viktigare, och Sida har ett flertal stöd till integrerad
vattenresursförvaltning på global, regional och nationell nivå.
Bland våra landspecifika samarbeten har till exempel den
gemensamma svenska och nederländska politiska dialogen
om vattenfrågor i Mali fört integrerad vattenresursförvaltning
högt upp på den politiska dagordningen, vilket märks i det nya
utkastet till en nationell vattenpolicy.377 Vi stödjer dessutom ett
flertal gränsöverskridande vattenresursinsatser för att förbättra
den regionala samverkan mellan länder som delar vattendrag
och få dem att använda vattenresurserna på ett hållbart sätt.
Sidas har delfinansierat det så kallade TROSA-programmet,
med mål att bidra till gränsöverskridande vattenförvaltning i
Sydasien. Där har vi bland annat bidragit till att man genomfört
landanalyser som syftar till ökat kvinnligt deltagande samt att
system för lokalt förankrade varningssystem för översvämning har installerats.378 Alternativa vattenkällor såsom renat
avloppsvatten och avsaltat havsvatten, blir som en följd av vattenbristen alltmer uppmärksammade i våra samarbetsländer
och främst i MENA-regionen. Till exempel har vårt initiala stöd
till International Water Management Institute (IWMI) resulterat i regionalt samarbete och utbyte av erfarenheter av att
återanvända vatten.379 Vi stödjer också innovativa vatten- och
sanitetslösningar i områden med vattenbrist. Bland annat har
stöd via Unicef till ekologiska sanitetsmodeller (torrtoaletter) i
både urbana och rurala delar av Bolivia förbättrat vattenkvaliteten och sanitetstjänsterna för över 10 000 personer. Projektet
har också, i samarbete med organisationen Agua Tuya, inrättat
den första slamreningsanläggningen i landet samt utvecklat
decentraliserade reningsverk med möjlighet till vattenåteranvändning.380 Sötvattenkvalitetens betydelse för människors
hälsa och miljön samt dess påverkan på den ekonomiska tillväxten uppmärksammas alltmer inom internationellt utvecklingssamarbete. Vårt stöd till insatser som handlar om hav,
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kust och marina resurser har bland annat bidragit till minskade
utsläpp av föroreningar i havsområden och förbättrad hantering
av marint avfall, inklusive plast. I mitten av 2017 färdigställdes
ett reningsverk i Kaliningrad med Sidas stöd, vilket gör det
möjligt för Ryssland att minska antalet större punktutsläpp i
Östersjön.381 Vi har därefter fortsatt stödja Kaliningrads vattenbolag i optimeringen av processerna på reningsverket.
Med stöd från Sida har UNEP också möjliggjort för olika
sektorer i 36 länder att använda en ekosystemansats i hanteringen av marint skräp.382, 383 Sida ger även fortsatt stöd till
utveckling av hållbar fiskeriförvaltning. Till exempel har stödet
till South East Asian Development Center (SEAFDEC) bidragit
till att tillgången till fiskedata har blivit bättre och att framtagandet av en gemensam fiskepolicy för ASEAN-länderna har
påbörjats.384
Miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk och markrättsfrågor
I takt med att miljö- och klimatfrågor uppmärksammas alltmer i globala sammanhang så sker motsvarande förflyttning
även inom jordbruks- och skogsbruksfrågor. Det handlar
om att nödvändiga omställningar av jordbruks- och livsmedelssystem mot en ökad miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet i ökad grad uppmärksammas. Utvecklingstrenden
vad gäller jordbruk i förhållande till målen analyseras under
avsnittet om ”Inkluderande ekonomisk utveckling”, som en del
av den större bedömningen och beskrivs där som inte entydigt
positiv eller negativ. I samma avsnitt framgår att vi för målen
under tryggad livsmedelsförsörjning gör bedömningen att
utvecklingen går bakåt. Endast ett strategimål under ”Miljöoch klimatmässig hållbar utveckling och hållbart nyttjande
av naturresurser” uttrycker jordbruk specifikt. Sidas stöd till
jord- och skogsbrukssektorn innefattar både små och större
stöd som i allmänhet riktas vidare till småskaliga producenter,
där kvinnliga bönder särskilt står i fokus. Dessa lantbrukare
producerar 80 procent av all mat i världen385 och vi anser att de
är viktiga privata företagare vars lantbruk måste vara lönsamt.
Att lantbrukssektorn alltmer måste attrahera unga människor
och ge dem både sysselsättning och inkomst, ses i tilltagande
grad som viktiga komponenter i nya insatser såväl som i dia-
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logfrågor. Detta leder till att insatser på området blir alltmer
sammansatta, som till exempel Fautapo i Bolivia, där vårt stöd
till småskaliga jordbrukare och småföretagare för ökad klimatanpassning lett till bättre livsmedelstrygghet och resiliens i 25
kommuner. Projektet har kompletterats med nya jordbrukstekniker, bevattning och hållbar vattenhantering, inklusive återplantering av 8 000 hektar skog för förbättrad avrinning.386 Ett
liknande exempel är programmet GEDEFOR i Mali som bidrar
till decentraliserad skogsskötsel och marknadsträdgårdar för
både grönsaks- och fruktproduktion och som under programmets tredje år fokuserar på resiliens, värdekedjor i jordbruket,
sysselsättning och anständigt arbete. Projektet innehåller även
en garantimekanism.387 Inom initiativet Coffee and Climate
som syftar till att öka småskaliga kaffebönders motståndskraft
och förmåga till klimatanpassning, har över 8 400 bönder i
Brasilien, Guatemala, Honduras, El Salvador och Tanzania fått
utbildning i klimatsmart jordbruk.388 I Zambia har Sida bidragit
till att nära 20 000 lantbrukare utbildats i hållbara och resiliensstärkande odlingsmetoder såsom agroforestry.389 I Moçambique
ger vi stöd till Världsnaturfonden för förbättrad skogsförvaltning, som anses ha bidragit till landets skogsreform Operacao
Tronco, där både myndigheter och civilsamhälle arbetar mot
illegal avverkning.390
Hållbara energisystem
Vi bedömer att utvecklingen mot målen inom energiområdet
går framåt men inte tillräckligt fort för att hållbarhetsmål 7 ska
uppnås till år 2030. Mellan 2010 till 2017 har antalet människor
utan tillgång till elektricitet minskat från över en miljard till 840
miljoner.391 Det är en stor framgång som Sida har varit med
att bidra till. Trots detta riskerar över 500 miljoner människor
sakna tillgång till elektricitet år 2030, varav merparten kommer
att bo i Afrika söder om Sahara.392 I våra samarbetsländer i
Afrika söder om Sahara bedöms utvecklingen mot strategimålen för hållbara energisystem gå framåt i länder som Kenya,
medan den går mycket långsamt i länder som Burundi och
Demokratiska Republiken Kongo.393 Sverige har genom Sida
åtagit sig att bidra till Power Africa394 genom att mobilisera en
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miljard US-dollar från 2015 till och med 2024 i syfte att bidra
till ökad produktion och tillgång till förnybar energi och energieffektivisering i Afrika söder om Sahara. Åtagandet har gjorts
inom Sidas befintliga strategier, budgetar och instrument.
Stödet till programmet ”Beyond the Grid Fund for Zambia”,
för förnybara, hållbara och överkomliga energitjänster till
människor som inte nås av det nationella elnätet har under
sina första 18 månader gett mycket goda resultat. Hittills har
drygt 85 000 kunder (cirka 800 000 människor) fått tillgång till
eltjänster. Det är dubbelt så många som förväntat. Dessutom
har närmare 1 700 nya jobb skapats.395 ”Beyond the Grid Fund
for Zambia” sprids nu genom Power Africa-projektet till fler
länder i Afrika söder om Sahara såsom Liberia396. Konceptet
för programmet har utvecklats av Sida och vann 2019 FN:s
klimatpris ”Global Climate Action Award” i finansieringskategorin.397 Andra exempel på innovativa arbetssätt finns i till
exempel Kenya där Sida bidrar till att öka tillgången till förnybar
energi för de allra fattigaste hushållen genom att koppla ihop
dessa med det sociala skyddsnätssystemet.398 Att ha tillgång till
hållbara energitjänster är en viktig förutsättning för ekonomisk
och social utveckling men kan också bidra till andra effekter
som till exempel att minska konflikter. Sidas samarbetspartner
EcoPeace i MENA-regionen arbetar med innovativa lösningar
inom förnybar energi och genomför ett pilotprojekt för överföring av solenergi mellan Jordanien, Israel och Palestina. Energi
och färskvatten utgör viktiga naturresurser som ligger till
grund för handel och ömsesidigt beroende. Pilotprojektet syftar
till att förbereda för ett mer omfattande regionalt samarbete
där Jordanien exporterar solenergi till Israel eller Palestina i
utbyte mot avsaltat vatten från Medelhavet.399 Genom globala
samarbeten och program stöder Sida kunskapsutveckling och
reformer av energisektorn i utvecklingsländer. Sidas kapacitetsutvecklingsprogram fungerar ofta som ett attraktivt komplement till regionalt och bilateralt samarbete.400 Under 2019
genomfördes den första omgången av kapacitetsuppbyggnadsprogrammet för förnybar energi.401 Deltagarna kommer från
sex av Sidas samarbetsländer i Afrika. Kurserna syftar till att
stärka strategiskt utvalda institutioners kapacitet att utveckla
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policyer, regelverk och andra förutsättningar för att de ska
kunna öka investeringarna i förnybar energiteknik och hållbara
energisystem.

Sammanfattande analys och bedömning
Miljö- och klimatfrågor får allt större betydelse både internationellt och i Sverige. En miljö- och klimatsmart utveckling
är nödvändig för att vi ska nå samtliga globala mål. Området
får en allt större global uppmärksamhet vilket också för upp
frågan på agendan i Sidas samarbetsländer. Generellt går det
att skönja ökande kunskap och kapacitet i samarbetsländerna,
även om mycket återstår att göra. Sverige har nu skärpt sitt
fokus på miljö- och klimatfrågor till följd av tydligare styrning
inom området, och det innebär bland annat att det behövs mer
kommunikation och dialog med globala – ofta normativa och
policyaktiva – organisationer, aktörer och partner inom miljöoch klimatområdet.
Utvecklingen i förhållande till strategimålen inom ramen
för det tematiska området går inte entydigt i vare sig positiv
eller negativ riktning. Mest bekymmersamt för området i sin
helhet är att de vatten- och havsrelaterade målen till största
delen utvecklats i en negativ riktning. Samtidigt bedömer vi att
insatsportföljernas genomförande och resultat i de flesta fallen
varit tillfredsställande. Det är positivt att många av strategierna
för utvecklingssamarbetet inkluderar miljö och klimat, vilket
gör att frågorna som relaterar till området kan hanteras på
såväl global, regional som bilateral nivå på ett systematiskt och
strategiskt vis. Satsningar har gjorts under 2019 bland annat
för att öka andelen utbetalade medel där miljö utgör huvudsyfte men även som en integrerad del av insatser, och dessa
satsningar har bidragit till att Sidas verksamhet påtagligt stärkt
sina förutsättningar att proaktivt integrera miljö- och klimatfrågor i såväl de insatser som vi stödjer som den normativa
dialogen och påverkansarbetet. I och med att klimatförändringarnas konsekvenser blir allt tydligare, förlusten av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster förvärras, antalet undernärda
människor ökar, vattenkvaliteten försämras och föroreningar
och kemikaliebelastning fortsätter att skörda liv, är det viktigt
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att Sida fortsätter att utöka den andel av stödet som har miljömässig hållbarhet som huvudsyfte. Lika viktigt som att ge fler
riktade stöd är det dock att stärka miljö- och klimatbedömningarna i alla insatser. Liksom för många andra givare är det
svårt att integrera miljöperspektivet i hela verksamheten. Sida
har under året inventerat hur arbetet med biologisk mångfald
kan stärkas i olika sektorer, till exempel inom jordbruket, som
i stor utsträckning ligger bakom förlusten av biologisk mångfald.402 De jordbruksinsatser som Sida stödjer bör i högre grad
bygga på landskapsbaserade och integrerade odlingsmetoder.
Gemensamt för dessa metoder är att de utgår från det biologiska och ekologiska kretsloppet, minskar mängden handelsgödsel och bekämpningsmedel, vilket i sin tur förhindrar både
näringsläckage och utsläpp som senare kan leda till urlakning
av odlad mark såväl som övergödning. Sida bedömer att det
finns en stor potential under kommande år att tydligare synliggöra de underliggande orsaker och samband som forskningen
lyfter fram, som ligger bakom miljö- och klimatrelaterade
förändringar av land, hav, våtmarker och kustzoner, i verksamhet och specifika insatsområden. Genom att visa på och
beakta dessa samband och hur de relaterar till olika insatser
och sektorer inom utvecklingssamarbetet kan vårt miljö- och
klimatarbete bli starkare. Ett exempel är insatser kopplade till
jordbruk där en ökad uppföljning och tydligare integrering av
hållbarhetsaspekter kan medföra positiv påverkan och ökning
av biologisk mångfald, vatten och ekosystemtjänster.
Sida har under 2019 samarbetat med flera DACmedlemmar, och specifikt EU och Kanada i DAC Peer Learning
Review om miljöintegrering. Peer Learning-övningen har
lagt en god grund till ett fördjupat samarbete på miljö- och
klimatområdet mellan Sida och flera givare, bland annat
EU-kommissionen. Slutrapporten från oktober 2019 visar att
starkt policyåtagande och engagemang kopplat till ledarskap
utgör grundläggande förutsättningar till lyckad miljöintegrering
inom utvecklingssamarbetet. Det innebär robusta system, processer och verktyg; kapacitets- och kompetensutveckling; kunskap, lärande och engagemang; samt att miljöintegrering sker i
våra samarbetsländer hos samarbetspartner.403
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Fredliga och inkluderande samhällen
Under 2019 fortsatte Sida arbeta med att integrera ett konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet, enligt regeringens
instruktion. Vårt stöd inom det tematiska området fredliga
och inkluderande samhällen låg på ungefär samma nivå som
2018. 2019 hade 8 procent av våra insatser fred och säkerhet
som huvudmål, medan 44 procent av insatserna hade fred och
säkerhet som delmål. Sektorn fred och säkerhet stod för 4 procent av Sidas totala utbetalningar.

Vårt arbete under 2019
Området fredliga och inkluderande samhällen inkluderar
en rad olika delområden och prioriteringar. Sidas portfölj
innehåller alltifrån insatser på lokal nivå som handlar om konfliktlösning och nationella fredsprocesser till insatser på global
nivå som syftar till att stärka kapaciteten för fredsbyggande och
konfliktförebyggande inom det globala utvecklingssystemet och
hos aktörer såsom FN, Världsbanken och regionala afrikanska
institutioner. Vi har även en växande portfölj med insatser som
ska bidra till att fler kvinnor och ungdomar deltar i fredsprocesser, förebygga väpnade konflikter samt till freds- och statsbyggande. Portföljen innehåller även insatser som bidrar till skydd
av barn i väpnad konflikt, övergångsrättvisa och minhantering.
Vi arbetar inom femton strategier mot mål kopplade till fred
och säkerhet. Exempel på mål är: stärkta konfliktlösnings- och
försoningsmekanismer/initiativ på nationell och lokal nivå i landstrategierna för Liberia, Mali och Demokratiska republiken
Kongo; stärkt kapacitet att förebygga konflikt/för fred och försoning i Bangladesh, Myanmar samt strategierna för Hållbar fred
och Regionalt Afrika; mer inkluderande/ökade förutsättningar
för deltagande i freds- (och försonings-) processer i strategierna
för Somalia, Sudan, Sydsudan, Rwanda, Myanmar, strategin
för Hållbar fred, Colombia, strategin för Syrienkrisen och Irak.
Flera strategier har särskilda mål kopplade till ökat deltagande
och inflytande för kvinnor och unga; exempelvis strategin för
Myanmar, strategin för Hållbar fred, Somalia, Sudan och Irak.
Uganda, Colombia, Guatemala och Liberia har mål kopplat
till stärkt kapacitet att förebygga och hantera konsekvenserna
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av könsbaserat våld. Två strategier har mål kopplade till
förebyggande av våldsbejakande extremism; Regionalt Afrika
och Somalia.
Biståndet inom området kanaliseras främst genom multilaterala organisationer (till exempel UNDP, African Union,
UN Women, Världsbanken) och internationella civilsamhällesorganisationer (till exempel International Alert, Conciliation
Resources, Interpeace, Life and Peace Institute). Anledningen
till att Sida prioriterar samarbete med dessa typer av aktörer
beror på att vi bedömer att multilaterala och regionala ramverk och institutioners roll för fredsbyggande är centrala när
det gäller att stärka den övergripande globala och nationella
kapaciteten att hantera och förebygga konflikter. Internationella
civilsamhällesorganisationer har stark expertis och nätverk för
att främja ökat deltagande i fredsbyggandeprocesser och stärka
den lokala kapaciteten för konfliktförebyggande.
Sida arbetar med normativ dialog för att stärka genomslaget och resultaten i arbetet med fredliga och inkluderande
samhällen. Sida har tillsammans med UD deltagit i Sveriges
högnivåkonsultationer med UNDP och Världsbanksgruppen och
2019 inriktades dialogen bland annat på uppföljning av slutsatserna från den FN/VB-gemensamma rapporten Pathways for
Peace om vikten av investeringar och prioritering av konfliktförebyggande. Dialogen fokuserade också på stärkt förmåga hos
FN-systemet som helhet att verka konfliktförebyggande och
fredsbyggande och på Världsbankens nya strategi för Fragility,
Violence and Conflict (FCV).404 Mer övergripande har konfliktkänslighet och ökad integrering av jämställdhet varit de centrala dialog- och uppföljningsfrågorna med partner inom ramen
för strategin för hållbar fred.405 Dialog i gränssnittet mellan
miljö, klimat, naturresurser och konflikt prioriterades också
under året, bland annat vid möte med representanter för det
civila samhället.406
Vi har under året genomfört en rad workshoppar för att
bättre integrera konfliktperspektivet i Sidas arbete både i samband med ”Sidas lärvecka” och riktat till specifika enheter,
avdelningar, utlandsmyndigheterna och partner.407 Flera länder
har genomfört eller uppdaterat sina konflikt- och konfliktkäns-
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lighetsanalyser, exempelvis Etiopien, MENA, Afghanistan och
Syrien.408 Under året antog vi också en handlingsplan för att
stärka vår förmåga att verka i konfliktmiljöer, med fokus på
bemanning, stärkt säkerhetsarbete och förbättrad resultatuppföljning i konfliktdrabbade länder.409 Dessutom slutförde vi en
större strategisk utvärdering av Sidas stöd till fredsbyggande i
konflikt- och postkonfliktländer. Syftet med utvärderingen var
att systematisera och stärka vårt eget lärande när det gäller
arbete med fredsbyggande.410

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Omvärldsfaktorer påverkar i hög grad våra möjligheter att bidra
till målen inom detta område. Vi bedömer att utvecklingen mot
strategimålen inom fredliga, inkluderande samhällen i de flesta
länder varit varken entydigt positiv eller negativ. Det enda land
där utvecklingen mot dessa strategimål bedömdes gå i positiv
utveckling är i Somalia.
Antalet döda av väpnad konflikt samt våldsam extremism
eskalerade i världen 2010–2014, men har sedan dess vänt,
och nivåerna 2018 var jämförbara med dem före Syrienkrisen.
Antalet väpnade konflikter har däremot ökat411, och antalet
människor på flykt undan konflikt låg 2019 på den högsta nivån
sedan andra världskriget.412 Väpnade konflikter av i dag är i
ökad grad komplexa, utdragna och svårlösta och ligger bakom
80 procent av de humanitära behoven.413 Naturkatastrofer och
andra kriser slår dessutom betydligt hårdare när de drabbar
redan konfliktdrabbade och sköra stater. Detta innebär att vi
i ökad grad genomför det långsiktiga utvecklingssamarbetet
jämsides med det humanitära biståndet och fredsbyggande
insatser. Det kräver ett stärkt samspel mellan humanitärt
bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete och fredsbyggande
(en trippelnexusansats) för att uppnå biståndsmålen.
En överblick av fredsprocesserna i de länder där Sida har ett
engagemang ger en blandad bild av framsteg, stagnation och
motgång. Trots ökade spänningar i både Etiopien och till viss
del i Somalia har utvecklingen på Afrikas horn i stort gått i positiv riktning under det senaste året,414 inte minst sedan Etiopiens
nye premiärminister Abyi Ahmed tillträdde i april 2018. Etiopien
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och Eritrea har tecknat fredsavtal, och i Sudan har man avsatt
president Omar al-Bashir och kommit överens om en ny civil
övergångsregim efter omfattande folklig resning. Freden är
fortsatt bräcklig i Sydsudan, men fredsavtalet som skrevs under
i september 2018 kan förhoppningsvis ses som början på slutet
av inbördeskriget.415 Utvecklingen med ökad våldsbejakande
extremism i Sahel är desto mer bekymmersam,416 inte minst
det försämrade säkerhetsläget i Burkina Faso.417
I Afghanistan gav en första ömsesidig vapenvila mellan
afghanska regeringen och talibanerna under 2018 och fredsdialogen i juli i Doha hopp,418 men det grusades delvis i samband
med tilltagande våldsattacker från talibanerna och att fredsdialogen mellan USA och talibanerna avstannade. I Myanmar gjordes små framsteg men de uppvägde inte bakslagen i form av
långvariga låsningar i fredsprocessen och bristande fredsframsteg inom de konflikter som ligger utanför fredsprocessen.419
I Colombia har optimismen från 2016 – året när fredsavtalet
tecknades mellan regering och FARC – ersatts av en insikt om
fredsprocessens komplexitet. Det har gjort att fredsförhandlingarna mellan regeringen och ELN avstannat.420 Även fredsprocessen i Mali går trögt.421 I Syrien har läget för mänsklig
säkerhet förbättrats, men i och med att den syriska regimen
återtagit kontroll över stor del av territoriet är fortfarande en
stor del av befolkningen på flykt utan reella möjligheter att
återvända.422
Konfliktförebyggande, dialog och fredsbyggande
Ett exempel på stöd för att stärka freds- och försoningsmekanismer på nationell och lokal nivå finns i Mali. Där har medieproducenten Studio Tamani via sitt landsomspännande nätverk
av korrespondenter och partnerradiostationer spridit tillförlitlig
och opartisk information om freds- och försoningsprocessen.
De har bland annat skapat möjligheter till dialog om etniska
spänningar och fred med ledare för Fulani och Dogon.423
Carter Center i Liberia ger med programmet Access to Justice
stöd till konfliktlösning på lokal nivå, bland annat genom att
utbilda t raditionella ledare i Alternative Dispute Resolution.424
I Demokratiska republiken Kongo rapporteras att väpnade
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grupper förändrat sitt beteende gentemot varandra i Nordkivu
efter de dialogprocesser med olika grupper – däribland ungdomar, kvinnor, ledare av väpnade grupper, politiska och etniska
ledare – som Initiative for a Cohesive Leadership (ILC) organiserat med stöd från Sida.425
Stabiliseringsinsatser genomförs med Sidas stöd i bland
annat Somalia, Demokratiska republiken Kongo och Irak. Vårt
stöd till Somalia Stability Fund (SSF) har bidragit till att man
påbörjat och upprätthåller stabiliseringsprocesser över hela
landet, bland annat genom lyckade samrådsprocesser mellan
den lokala administrationen och olika klaner. SSF stödde
den fredliga lösningen av konflikten mellan två Hawieyeunderklaner och höll offentliga samrådsprocesser för att identifiera gemensamma fredsvinster.426 I Demokratiska republiken
Kongo har den internationella stabiliseringsstrategin (ISSSS)
bidragit till lokala dialogprocesser som banat väg för demobilisering av den väpnade gruppen FRPI i Ituri-provinsen. Strategin
har också identifierat att kvinnor har en nyckelroll när det gäller
att demobilisera väpnade grupper.427 I Sydsudan har Sidas stöd
via UNDP:s program Peace and Community Cohesion Project
bidragit till att stärka strukturerna för fredsbyggande på lokal
nivå. Under året har antalet lokalt förankrade fredskommittéer
utökats och arbetet med stöd till överlevare av könsrelaterat
våld intensifierats.428 Ett antal trippelnexusinsatser (humanitärt/utveckling/fred) finansieras via strategin för hållbar fred,
däribland genom Norwegian Refugee Council (NRC). NRC
genomförde en humanitär medlingssession i området Dekoa i
Centralafrikanska republiken, vilket ledde till att det bildades
en lokal kommitté med deltagande från parterna i konflikten.
Sedan kommittén uppmuntrat till färre vapen på offentlig plats
har trygghetskänsla och rörelsefrihet i området ökat.429
Vi har gett partnerorganisationerna International Alert,
Saferworld och International Center for Transitional Justice
(ICTJ) möjlighet att utnyttja medel flexibelt inom strategin för
hållbar fred. Därigenom har organisationerna kunnat reagera
på plötsligt uppkomna eller snabbt förvärrade situationer
på lokal och regional nivå världen över. Exempelvis kunde
International Alert bistå fredsprocessen i Filippinerna med råd-
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givning och stöd till den formella panelen för förhandlingarna.
Den flexibla finansieringsformen ökar sannolikt även organisationernas möjlighet att verka direkt konfliktförebyggande.430
Genom den bolivianska organisationen Fundación UNIR ges
samtliga Sida-partner i Bolivia stöd i sin konfliktanalys och sitt
konfliktförebyggande arbete. I provinsen Tarija har stödet lett
till att IDEA och UNIR gemensamt utvecklat en regional konfliktanalys och handlingsplan för att förhindra eskalering av
en spänd situation.431 I regionen Gagauzien i Moldavien stödjer
Sida CMI konflikthantering som med framgång bidragit till
att förbättra dialogen mellan Chisinau och folkförsamlingen i
Gagauzien.432
Inkluderande fredsprocesser
Sida har över åren spelat en avgörande roll i och med sitt stöd
till kvinnors deltagande i fredsbyggande. Det visade utvärderingen av vårt stöd till fredsbyggande som nämndes ovan433,
och det är också något som reflekteras av vår relativt stora
portfölj till stöd för kvinnor, fred och säkerhet. Utvärderingen
pekade på att våra resultat var mer blandade när det gäller att
inkludera andra marginaliserade grupper än kvinnor i freds
byggandet. Dock fanns Guatemala med som ett bra exempel,
där Sida och Sverige utmärkt sig genom ett starkt fokus på
urfolks deltagande.434
Sidas bidrag till kvinnor, fred och säkerhet har ökat. Det
riktade stödet till insatser med jämställdhet som huvudsyfte
har ökat i konfliktdrabbade länder från 10 procent till 20
procent.435 Stödet genomsyras av ett fokus på det civila samhället och på kvinnorättsorganisationers oberoende arbete.
Kvinnorättsorganisationerna har varit genomförare, brobyggare, granskare och ansvarsutkrävande aktörer, och de har
haft direkt inflytande på politiska processer och beslut som
rör kvinnors rättigheter och fredsbyggande.436 UN Women är
en annan central partner både på global nivå och landnivå. I
Colombia har vårt stöd via organisationen bidragit till att stärka
kvinnors egenmakt i fredsprocessen, såväl genom att erkänna
deras roll i fredsförhandlingarna som i genomförandet av
fredsavtalet.437 I Sydsudan har stödet bidragit till att fler kvinnor
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deltog i fredsförhandlingarna. De fick sedan igenom krav om 35
procent kvinnlig representation i beslutsfattande organ och att
en vicepresident måste vara kvinna.438 Genom strategin för hållbar fred har vårt stöd till UN Women bland annat bidragit till att
flera länder utvecklat nationella handlingsplaner i enlighet med
FN-resolution 1325, vilket exempelvis lett till att fler kvinnor
deltar i fredsförhandlingarna i Georgien.439
När det gäller stöd till bredare folkligt deltagande i fredsprocesser har vi bland annat stött FN:s fredsfond i Colombia. Den
har fokuserat på snabba insatser, och det tidiga genomförandet
av fredsavtalet och att ge bidrag för att stärka institutioner,
instanser och mekanismer för demokratiskt deltagande inom
avtalet. Fonden har bidragit till att öka förtroendet för fredsprocessen, enligt en oberoende halvtidsutvärdering som har
gjorts, men utvärderingen rekommenderar samtidigt att fonden
fortsätter att stärka civilsamhällets deltagande i framtagandet
och genomförandet av projekten.440 Conciliation Resources
bidrog till diskussioner mellan Etiopien och Ogaden National
Liberation Front där fredsavtal slöts under 2018.441 I Myanmar
stödjer Sida Paung Sie Facility, en fond specialiserad på fred
mellan etniska och religiösa grupper runtom i landet. Fonden
arbetar bland annat i Rakhine och stödjer implementeringen av
Rakhine Advisory Commissions’s rekommendationer om dialog
mellan civilsamhälle och myndigheter, dialog mellan folkgrupper och att kvinnor och unga ska involveras i dialogerna.442
Stödet till Life and Peace Institute (LPI) i Somalia lyftes
fram som framgångsrikt av den strategiska utvärderingen av
Sidas stöd till fredsbyggande. Där framhölls LPI:s positiva roll
både i medling på lokal nivå och i fredsbyggande och stärkande av kapaciteteter för konflikttransformation på lokal nivå.
Utvärderingen pekade dock på att den långsiktiga hållbarheten av resultaten och kopplingen till försoningsprocessen på
nationell nivå var mer oklar.443 LPI:s stöd till medling mellan
olika klaner i Jubaland resulterade 2018 i att ett fredsavtal
undertecknades, och de samarbetsplattformar som etablerats i Galgadud och Hiran bidrog till att förebygga våldsbrott.
Plattformarna stödde också undertecknandet och genomförandet av flera lokala fredsavtal. LPI fortsatte även att arbeta med
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ledare för Marehan- och Habargidirklanerna vilket ledde till att
ett fredsavtal till slut kunde undertecknas.444
Mänsklig säkerhet
Stödet inom detta område spänner från skydd av barn i väpnad
konflikt och skydd för kvinnor mot könsrelaterat våld till stöd för
avväpning, demobilisering, återintegrering och minhantering.
Genom stöd till ett konsortium av panafrikanska barnrättsorganisationer har 3 000 medlemmar i fredsbevarande
styrkor utbildats i skydd av barn i väpnad konflikt.445 Andra
exempel på insatser till skydd av barn är samarbetet mellan
Plan International Bangladesh och en lokal partner i distriktet
Kurigram som bidrar till att radikalt minska antalet barnäktenskap446. Genom stöd till UNICEF har vi även bidragit till att
3 216 barn (varav 874 flickor) associerade till väpnade grupper
i Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Somalia släppts
fria.447 Tack vare ett program i Demokratiska republiken Kongo
riktat mot barn associerade med väpnade grupper (CAAFAG)
återintegrerades även över 1 400 barn (varav 425 flickor) i
Demokratiska republiken Kongo under 2018, samtidigt som
över 1 800 barn sammanfördes med sina familjer.448
Både i Syrien och i stödet till syriska flyktingar i angränsande länder har Sidas stöd bidragit till att förebygga könsrelaterat våld genom utökad service och att förändring av normer
och attityder. Sidas stöd till den guatemalanska åklagarmyndigheten stärker institutionens förmåga att utreda könsrelaterat
våld och till att stödja brottsoffer utifrån ett rättighetsperspektiv.
Sammanslutningen av civilsamhällesorganisationer under
ledning av PSI-PASMO ger psykologiskt stöd och rättshjälp till
brottsoffer samt arbetar med flickors egenmakt, förändringar
av attityder och beteenden hos pojkar och män samt politiskt
påverkansarbete med ett tydligt fokus på sexuell och repro
duktiv hälsa och rättigheter och på att förebygga sexuellt våld.
I tjugo provinser i sydöstra Turkiet arbetar Sidas samarbetspart
KAMER för att höja medvetenheten om könsrelaterat våld i
utsatta områden och erbjuder service till överlevare samt bidrar
genom sitt samarbete med myndigheter till att gruppen också
får tillgång till den service som dessa erbjuder.
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Samarbetet med Danish Demining Group och Mines
Advisory Group har resulterat i att 1,3 kvadratkilometer mark
har röjts från minor och andra explosiva lämningar i bland
annat Ukraina, Irak, Bosnien och på gränsen mellan Zimbabwe
och Moçambique. Vidare har knappt 3 kvadratkilometer mark
röjts ifrån explosiva lämningar i områden i Irak och norra
Afghanistan där det varit stridigheter och 340,000 personers
har fått en ökad kunskap om riskerna med minor och andra
explosiva lämningar i 13 länder.449 I Irak ger vi också stöd
genom utbildning och kapacitetsstöd till irakiska myndigheter
som är ansvariga för minhantering, och till enskilda organisationer som genom minröjning gör det möjligt för flyktingar att
återvända. Stöden ökar också människors kunskap om min
hantering.450
Övergångsrättvisa och institutionsbyggande
Framsteg inom övergångsrättvisa efter väpnad konflikt är ofta
resultat av långvariga processer och engagemang. Ett exempel
är de positiva resultat som uppnåtts i Guatemala genom det
långsiktiga programmatiska stödet till PAJUST; de bottnade i
flera årtiondens arbete med stöd till offren för övergrepp under
den väpnade konflikten och med att stärka kapaciteten hos
åklagarämbetet451. Detta var något som lyftes fram i utvärderingen av Sidas stöd till fredsbyggande. Sepur Sarco-fallet
där två tidigare militärer dömdes för att ha utnyttjat 15 Maya
Kekchi-kvinnor sexuellt och för sexuellt slaveri utgör ett globalt
prejudikat för hur framtida fall av sexuellt våld i konflikter ska
behandlas och regleras inom ramen för FN-resolution 1325.
Processen för övergångsrättvisa i Guatemala stötte dock på
nya hinder när den i början av året hotades av ett lagförslag i
kongressen om amnesti för brott som begicks under inbördeskriget, en lag som om den antogs skulle inneburit ett markant
bakslag för landets övergångsrättvisa. 452 I Bosnien-Herzegovina
(BiH) har Sidas stöd till International Commission on Missing
Persons (ICMP) bidragit till att över 70 procent av de personer
som saknades efter konflikten har identifierats. Stödet har
bidragit till att främja ansvarstagande och transparens i brott
mot mänskligheten och andra krigsbrott utan hänsyn till etnici-
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tet, religion eller personens roll i konflikten. ICMP har bidragit
till att stärka BiH:s institutionella kapacitet att hantera fall med
saknade personer. Arbetet har bidragit till lagstiftning som
skyddar anhörigas rättigheter samt har introducerat nya rättsforensiska metoder, upprättat rättssäkra processer och säkrat
bevisning till nationella och internationella domstolar.453
I Colombia har det svenska stödet till övergångsrättvisa varit
avgörande för att etablera och stärka de tre ansvariga institutionernas kapacitet. Insatsportföljen har även bidragit till att
stärka offrens rätt till sanning, försoning och reparation samtidigt som stöd ges till försvarsmakten, FARC och civila samhället för sökandet av försvunna personer. Stödet till Comisión
Colombiana de Juristas har resulterat i ett domstolsutlåtande
för återbördande av land och reparation som totalt gynnat 2 748
kvinnor och 3 956 män som är offer för den väpnade konflikten.454 Via strategin för hållbar fred samarbetar International
Center for Transitional Justice med tio syriska organisationer
med säte i Turkiet och Libanon i syfte att stärka dokumentation
inför framtida övergångsrättsliga processer.455 I Liberia ger Sida
stöd till försoning dels via ZOA för implementering av community-based sociotherapy, gruppterapi på lokal nivå med målet att
nå 10 000 personer, dels via UN Women och Kvinna till Kvinna
för försoningsprocesser genom så kallade fredshyddor. 456

Sammanfattande analys och bedömning
Både resultaten som rapporterats in under året och utvärderingen av Sidas stöd till fredsbyggande ger belägg för att Sidas
stöd inom området fredliga och inkluderande samhällen gör
skillnad. Det gäller inte minst i stödets starka fokus på bredare
deltagande och inkludering i fredsbyggande, samt i stödet
till såväl lokala mekanismer som den globala kapaciteten för
konfliktlösning och konflikthantering. Trots en tvetydig, i vissa
fall direkt negativ fredlig utveckling, visar rapporteringen att vi
bidragit till såväl stärkt kvinnligt deltagande i fredsprocesser
som stärkt skydd av barn i konflikter och dessutom till att processer för övergångsrättvisa avancerat. Vi bedömer att vår portfölj i hög grad är relevant inom detta tematiska område, även
om utvecklingen mot strategimålen varit varken entydigt positiv
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eller negativ. Enligt utvärderingen av Sidas stöd till fredsbyggande utmärker sig Sida bland andra utvecklingspartner för sin
värde- och rättighetsbaserade ansats till fredsbyggande med
tydligt fokus på kvinnors deltagande, långsiktiga partnerskap
och med respekt för internationella överenskommelser och
ramverk.457 Utvärderingen bedömer att vi har svarat upp väl när
möjligheter att stödja fredsbyggande dykt upp och att vi bidragit
till konkreta resultat för lokalt fredsbyggande och stabilitet på
kort och medellång sikt i alla de fyra länder som omfattades av
utvärderingen.458 Däremot har biståndet, enligt utvärderingen,
varit mindre framgångsrikt i att adressera grundorsaker till
konflikter. Det hänger ihop med vidare omvärldsfaktorer bortom
vår kontroll, men det hindrar inte att biståndet i ännu högre
grad skulle kunna riktas mot insatser som syftar till att ta itu
med grundorsakerna till konflikt.
Utvärderingen drog också slutsatsen att vi både haft en hög
förmåga att anpassa stödet till kontexten och samtidigt kunnat
erbjuda långsiktighet och förutsägbarhet i vårt engagemang.459
Det är styrkor i de föränderliga kontexter där vi arbetar, och
något som vi ytterligare bör stärka enligt utvärderingen.
Anpassningsförmåga och långsiktighet är också principer som
väglett utformningen av det flexibla stödet till globala fredsbyggandeorganisationer för att de ska ha möjligheter att svara upp
snabbt i de föränderliga kontexter de verkar.
Sida har utarbetat ett ”management response” för att ta
utvärderingens rekommendationer vidare och stärka kapaciteten ytterligare när det gäller att stödja fredsbyggande både på
kort, medellång och lång sikt. Vi har redan börjat genomföra
de åtgärder som utvärderingen föreslår.460 Att fortsätta tillämpa
konfliktperspektivet på hela vår verksamhet blir centralt för att
ytterligare stärka vårt bidrag till fredliga, inkluderande samhällen.
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Inkluderande ekonomisk utveckling
Totalt sett uppgick det tematiska området inkluderande ekonomisk utveckling till runt 4 miljarder kronor under 2019, eller
drygt 15 procent av Sidas totala utbetalningar. I absoluta tal var
detta en ökning jämfört med 2018.
Området består av många olika delar, och sett till utbetalda
medel är de största delarna lantbruk, sysselsättning (ingår
statistisk sett i kategorin övrig social infrastruktur) och privatsektorutveckling (bland annat industri samt bankväsen och
finanstjänster). Därtill kommer bredare arbetsområden, såsom
handel, som spänner över flera av de delområden som nämnts
ovan och som tillsammans utgör en större andel av Sidas totala
arbete när det gäller inkluderande ekonomisk utveckling.

Vårt arbete under 2019
Sidas arbete inom det tematiska området inkluderande ekonomisk utveckling syftar till att ta bort barriärer, stärka förmågor
och möjliggöra för människor att utnyttja sina rättigheter att
delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk utveckling utan
att förhindra möjligheterna för nästa generation att göra detsamma. Sida arbetar mot mål som kopplar till inkluderande
ekonomisk utveckling inom 30 samarbetsstrategier. De tre vanligast förekommande målområdena är:
• privatsektorutveckling, stärkt näringsliv och affärsklimat,
• produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
• tryggad livsmedelsförsörjning.
Inkluderande ekonomisk utveckling är ett relativt brett område,
och under året fanns relevanta mål och insatser i den globala
strategin för hållbar ekonomisk utveckling, de regionala strategierna och ett stort antal landspecifika strategier. Av de landspecifika strategierna med mål för inkluderande ekonomisk
utveckling finns den övervägande majoriteten (13 stycken) i
Afrika.
Sida har samarbetat med olika typer av organisationer
under 2019. Vilka organisationer vi har valt beror på behoven,
kontexten och karaktärsdragen för det specifika underområdet. Sett till volym tog multilaterala organisationer emot drygt
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hälften av de utbetalda medlen, och det är också den kategori
som har ökat mest under en flerårsperiod. Inom den globala
strategin för hållbar ekonomisk utveckling har Sida under året
arbetat med flera multilaterala organisationer, inte minst i syfte
att stärka den normativa påverkan globalt. Exempel på multilaterala samarbetsorganisationer var FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella arbetsorganisationen
(ILO) Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsbanken,
som alla kombinerar en stor analytisk kapacitet, möjlighet att
påverka globala normer och regler samt kapacitet att genomföra insatser på landnivå. Civilsamhällesorganisationer och
offentliga institutioner är liksom tidigare år viktiga samarbetspartner men stödet till dessa har inte ökat i samma takt som
stödet till multilaterala organisationer. Under året har vi även
prioriterat samverkan med näringslivet. Inom målområdet
privatsektorutveckling och arbete som handlar om hållbart
företagande är näringslivssamverkan en nödvändig del och två
områden som identifierats som särskilt lämpliga för så kal�lade Public Private Development Partnerships är stärkande av
yrkesfärdigheter och anständiga arbetsvillkor.
På ett allmänt plan kan konstateras att de huvudsakliga dialogfrågorna under året var prioriteringsfrågorna inom svenskt
utvecklingssamarbete generellt, nämligen integrering av jämställdhet, miljö och klimat, samt ett konflikt- och rättighetsperspektiv. Även ett fokus på de allra fattigaste var ett återkommande dialogämne med organisationerna inom inkluderande
ekonomisk utveckling. Andra viktiga dialogfrågor var resultatstyrning, effektivitet och koordinering inom FN-systemet.
Slutligen var efterfrågestyrning från länder, dvs. att insatser
styrs efter behoven och efterfrågan på lokal nivå, tillsammans
med hållbarheten/ långsiktigheten i insatserna återkommande
frågor av vikt.
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Diagram 3.44: Området som andel av totalt utbetalade
medel
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Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Handel och hållbar utveckling samt ekonomisk integration
Sida arbetar i ungefär tio strategier mot mål om en friare och
mer rättvis handel. Under 2019 var utvecklingstrenden i förhållande till dessa mål varken entydigt positiv eller negativ. I nio
strategier gick utvecklingen delvis framåt eller delvis bakåt, på
grund av följande tendenser: Världshandeln hade en svagare
tillväxt under 2019 än under de senaste åren. En anledning var
att antalet handelsrestriktioner har ökat drastiskt.461 En annan
tendens är att protektionismen är påtaglig och bland annat
därför har de minst utvecklade länderna fortfarande en låg
andel av världshandeln, runt 1 procent.462 I de regioner som Sida
arbetar finns samtidigt positiva tecken till regional integration,
exempelvis underskrivandet av det afrikanska frihandelsavtalet
African Continental Free Trade Area (AfCFTA).463
Mot bakgrund av pågående regionala förhandlingar och en
tilltagande global protektionism har Sida under 2019 stöttat
länder så att de bättre kan utnyttja handel som ett verktyg för
att minska sin fattigdom. Inom ramen för flera strategier har vi
bidragit till att stärka länders kapacitet att formulera, förhandla
om och genomföra handelspolitik. Ett exempel är stödet till
Trade Law Centre in Africa (Tralac). Genom dem har vi bidragit
med värdefull information och handelspolitisk analys, inte minst
till regionala ekonomiska gemenskaper. Tralac har också varit
en partner till Afrikanska Unionen (AU) i samband med processen mot det afrikanska frihandelsavtalet (AfCFTA). Avtalet
trädde i kraft under 2019 och lägger grunden för regional ekonomisk integration och handel i Afrika.464 Men om låginkomstländer ska kunna konkurrera på internationella marknader
måste de dels öka sin handelspolitiska kapacitet dels investera
i förenklade handelsprocedurer och i ett mer proaktivt stöd till
näringslivets exportkapacitet. Det är vad våra erfarenheter visar.
Som ett exempel har vi genom stödet till International Trade
Center (ITC) bidragit till att små och medelstora företag fått
ökad resurseffektivitet och motståndskraft mot klimatförändringar samt ökad förmåga att utnyttja hållbarhetsstandarder
för export.465 Vidare har vi försökt att stärka synergierna mellan
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handelspolitiken och andra politikområden, genom att bland
annat föra samman intressenter. En halvtidsutvärdering av programmet Promoting Agriculture, Climate and Trade Linkages
in the East African Community drog slutsatsen att programmet
hade lett till ökad förståelse bland intressenter om hur framför
allt handels- och klimatpolitik hänger ihop på ett lokalt plan
samt bidragit till mer holistiska nationella strategier.466
Privatsektorutveckling, stärkt näringsliv, affärsklimat och
finansiell inkludering
Inom det målområde som handlar om privatsektorutveckling
och andra relaterade underområden arbetar Sida främst mot
strategimål som syftar till en mer inkluderande ekonomisk
utveckling; ökad tillgång till marknader; förbättrade – exempelvis finansiella – möjligheter för att driva företag; samt ett stärkt
affärsklimat. För majoriteten av dessa mål går utvecklingen
delvis framåt eller delvis bakåt, men i några övriga fall syns en
mer signifikant positiv utveckling. Inom ramen för de strategier
där vi noterat en positiv utveckling är anledningen ofta genomförda reformer för ett mer gynnsamt affärsklimat. Exempelvis i
Etiopien har International Finance Corporation (IFC) med Sidas
stöd bidragit till 35 affärsklimatreformer som förenklar eller
förbättrar regelverk och på så sätt bidrar till ökat företagande467.
Detta har haft ett signifikant värde för den etiopiska ekonomin
och möjliggjort investeringar för över 50 miljoner US-dollar i
den reala ekonomin468. I de flesta strategikontexter, framför allt
i Afrika söder om Sahara, har dock den ekonomiska tillväxten
inte gynnat fattiga i tillräckligt hög utsträckning. För att den
privata sektorn ska kunna bidra till ekonomisk utveckling, är
det nödvändigt att skapa mer inkluderande, transparenta och
effektiva marknader som kan ge jobb och möjligheter att köpa
och sälja produkter och tjänster.
Att främja en inkluderande finansiell sektor är ett viktigt
verktyg för inkluderande ekonomisk utveckling. Under 2019
har Sida samarbetat med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), med inriktning på kvinnligt
entreprenörskap och riktad utlåning till lokala institutioner som
kan erbjuda skräddarsydda finansiella produkter till kvinnliga

Diagram 3.45: Utbetalade medel inom de centrala
sektorerna för området 2019, mnkr
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företagare. Inom ramen för detta samarbete har vi bidragit till
att skapa 3 000 arbetstillfällen, och drygt 80 procent av de deltagande företagen rapporterar en ökad omsättning under det
senaste året.469
Utveckling av värdekedjor med ökad produktivitet och större
tillgång till marknader är en annat viktigt område. I Bolivia
har Sidas stöd till projektet ProAgro med GiZ som partner
med fokus på innovation och kapacitetsuppbyggnad hos små
hushåll och organisationen Swisscontacts program för marknadsutveckling för kvinnliga jordbrukare, resulterat i att 369
småskaliga jordbrukare sålt produkter på nya marknader och/
eller diversifierat sin produktion. Ytterligare ett resultat är att
landet genom innovativ teknik och kapacitetsutveckling har
ökat sin produktion med 30 procent.470 Dessa exempel visar att
Sida genom att identifiera var fattiga kvinnor och män är koncentrerade och analysera grundorsakerna till varför marknader
exkluderar dessa grupper, kan bidra till varaktiga lösningar för
ökade inkomster och förbättrade livssituationer.
Produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
För de flesta av Sidas samarbetsländer, inte minst i Afrika med
en stor informell ekonomi och jordbrukssektor, är produktiv
sysselsättning avgörande för fattigdomsminskning. I konfliktdrabbade och sviktande kontexter betonas i allt högre grad hur
stor betydelse sysselsättning har varit för att förebygga konflikter och bevara fred. Sysselsättning har även betydelse för
landets stabilitet och säkerhet. För de allra flesta av våra strategier går utvecklingen mot mål om en produktiv sysselsättning
och anständiga arbetsvillkor delvis framåt eller delvis bakåt,
men i några fall är utvecklingen entydigt positiv och för endast
ett fåtal går utvecklingen bakåt.
Sidas stöd inom sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
fokuserar på de sektorer, arbetsmarknader och geografiska
områden som har stor relevans för fattiga och utsatta, och särskilt unga och kvinnor. Detta inkluderar inte minst informellt
anställda, egenföretagare och småskaliga bönder. Genom Sidas
stöd har för första gången en global skattning av informell sysselsättning baserad på officiell statistik publicerats, den gjor-
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des av WIEGO och ILO i samarbete.471 För att skapa produktiv
sysselsättning måste jobb skapas utanför jordbruket i större
utsträckning. Sida stöttar därför projektet Creating off-farm
Rwandan Enterprises med organisationen World Vision som
verkar i två av landets fattigaste distrikt för att stärka kvinnor
och ungas möjligheter att övergå från självförsörjande jordbruk
till mer produktiva näringar. Under 2018 avslutades projektets
första fas med en slututvärdering som pekar på inkomstökningar på 56 procent i målgruppen samt att kvinnor och unga
som arbetar mer än 30 timmar i veckan utanför jordbruket har
ökat med 35 procent.472
På senare år har Sveriges arbete för bättre fungerande
arbetsmarknader, social dialog och arbetsvillkor fått genomslag
såväl i multilaterala institutioner som i enskilda samarbetsländer. Det gäller särskilt i kontexter med högre grad av industrialisering. I Bangladesh har mer än 800 personer, knappt hälften
kvinnor, utbildats inom bland annat hantering av klagomål och
fackliga rättigheter i ett Sidafinansierat ILO-projekt för förbättrade arbetsmarknadsrelationer och social dialog i textilsektorn.473
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, mänskliga rättigheter och
integrering av miljö- och klimatfrågor i affärsmodeller. Det
har därför blivit en allt viktigare samarbetspartner för Sida.
Utvecklingen för att stötta ett mer hållbart företagande går
delvis framåt eller delvis bakåt för de allra flesta strategier med
mål inom området. Sida bidrar till ett mer hållbart företagande
på olika nivåer och för olika typer av företag. Inom ramen för
stödet till Danish Institute for Human Rights/Global Reporting
Initiative har vi arbetat med statliga aktörer, företag och beslutfattare, för att öka företagens transparens genom förbättrad
redovisning i linje med ramarna för hållbar utveckling och
mänskliga rättigheter och påverka dessa aktörer att vidta
åtgärder för en mer hållbar produktion.474
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Sidas Challenge Funds är ett instrument som gör det möjligt för civilsamhälle och privata aktörer att ansöka om medel
för att utveckla innovativa lösningar på utvecklingsproblem. En
ny utvärdering av tio av dessa fonder visade på positiva effekter
genom att de öppnar upp och minskar risker på svåra marknader. Instrumentet mobiliserar också kapital från andra aktörer,
däribland privata. Sidas finansiering på 1,2 miljarder kronor
under den senaste tioårsperioden har genererat ytterligare
finansiering från givare om 5,8 miljarder kronor och dubbelt så
mycket kapital frångenomförande partners.475
Inhemsk resursmobilisering
Möjligheterna för en stat att genom skattefinansiering kunna
bidra till statens utgifter, budgetens utförande och landets
utveckling är centrala för att minska beroendet av andra, ofta
externa, finansieringskällor. Inom ramen för ett mindre antal
strategier arbetar Sida fokuserat mot mål som handlar om
inhemsk resursmobilisering. Mot dessa mål går utvecklingen
framåt på global nivå men Sidas uppföljning visar en blandad bild på landnivå, i vissa fall går utvecklingen framåt och
vissa fall bakåt. Flera insatser genomförs i samarbete mellan
svenska Skatteverket och landets motsvarighet. En nyligen
genomförd utvärdering av samarbetet mellan Skatteverket och
Kenya Revenue Authority (KRA) visade att projektet varit mest
effektivt inom förändringsledning, som helt anammats och
institutionaliserats inom KRA. I viss mån hade projektet också
bidragit till ökad skatteuppbörd och vidgad skattebas, liksom
förbättrad efterlevnad av skatteregler.476 Sida har också ett stort
globalt stöd till OECD för Inclusive Framework, som i slutet av
2018 ökat till 125 medlemmar.477 Det har bidragit till att utvecklingsländerna fått större inflytande i de internationella processer som påverkar deras förmåga att mobilisera mer resurser.
Tryggad livsmedelsförsörjning
Antalet människor som lever med otrygg livsmedelsförsörjning,
fortsatte att öka för fjärde året i rad och uppskattades till över
820 miljoner.478 Antalet människor i världen som lider av akut
hunger var 113 miljoner, och konflikter, klimatförändringar
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och ekonomiska kriser fortsätter att vara främsta skälet det.479
Särskilt drabbade är flera länder i Afrika, liksom Jemen och
Afghanistan. Trenden speglas i Sidas strategier; där bedöms
utvecklingen för tryggad livsmedelsförsörjning gå bakåt i flertalet strategier, och i de flesta övriga fall går utvecklingen delvis
framåt eller delvis bakåt. Endast enstaka fall visar på en positiv
trend.
Sidas svar på de tilltagande kriserna syns särskilt tydligt
inom det humanitära stödet då alltmer utdragna kriser kräver
även långvariga insatser, där livsmedelsproduktionen säkras.
Samtidigt som vårt humanitära program under 2017–2019 i
tilltagande grad varit fleråriga480 har också vårt långsiktiga
utvecklingsprogram i flera länder utvecklats till att möta kriserna i nexus av utveckling och humanitärt bistånd.481 Exempel
på denna förflyttning är stöden till Action contre le Faim (ACF)
och FAO i Mali till nomadiska jordbrukare och boskapsskötare
för återställning av betesmarker, vattentillgång och näringsmässig rehabilitering efter torkan 2017.482 Inom ramen för det
långsiktiga samarbetet stärker vi länders livsmedelsförsörjning
genom flera sektorer. I Etiopien ger vi bland annat stöd till Farm
Afrika för klimatsmart grönt jordbruk och till UNDP för hållbart
skogsbruk. Båda har bidragit till förbättrad livsmedelsförsörjning och till ett skolmatsprojekt som har bidragit till att drygt
12 000 skolbarn har fått ökat näringstillskott på ett ekonomiskt
hållbart och effektivt sätt.483
Tillgång till sociala trygghetssystem
Utvecklingen för sociala trygghetssystem går i flera fall framåt,
men i de flesta andra fall går utvecklingen delvis framåt eller
delvis bakåt. System för social trygghet är ett effektivt instrument för fattigdomsbekämpning och är inte minst viktigt för
att stärka jämställdheten, det är Sidas uppfattning som också
styrks av evidens från omfattande forskning.484 Från länderna
där vi arbetar bilateralt med sociala trygghetssystem rapporteras betydande resultat. En nyligen publicerad utvärdering
i Kenya visar att landets sociala trygghetssystem, som vi har
bidragit till, uppvisar positiva resultat inom hälsa, utbildning
(minskande barnarbete) deltagande på arbetsmarknaden,

|   98

Resultatredovisning

s parande och lån, motståndskraft mot chocker samt ökad
kvinnlig egenmakt.485 I Etiopien, Kenya och Uganda stöds även
program för social trygghet via WFP, eftersom sociala trygghetssystem är en viktig länk i arbetet inom nexus mellan humanitärt och långsiktigt bistånd.486 Inom området social trygghet
har vi under året särskilt fokuserat på jämställdhet i vår dialog.
Sida nådde bredare och helt nya grupper i sin dialog vid genomförandet av ett sido-event under högnivåmötet Commission
on the Status of Women (CSW), vilket samarrangerades med
UNWomen.487

Sammanfattande analys och bedömning
Sida bedömer att insatserna inom områden som produktiv sysselsättning, handel, marknadsutveckling, lantbruk och sociala
trygghetssystem har bidragit till en mer inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling under 2019. Vi bedömer att inom en
stor majoritet av de strategier som har mål kopplade till området inkluderande ekonomisk utveckling är portföljen av insatser
och aktiviteter väl utformad och relevant. En anledning är att
vårt arbete inom området har blivit mer innovativt, exempelvis i
form av fler partnerskap med nya typer av aktörer.Vi har också
i högre utsträckning använt näringslivssamverkan och innovativ
finansiering kombinerat med långsiktig kapacitetsutveckling. I
de fall portföljen bedöms som endast delvis relevant eller inte
relevant är anledningen i de flesta fall att resultatområdet är
nytt för strategin och att vi ännu inte har identifierat relevanta
insatser, eller att sammansättningen av insatser inte är tillräckligt strategisk så att synergier inte utnyttjas till fullo, eller
att insatserna inte i tillräckligt hög utsträckning kompletterar
varandra.
Detta illustrerar två övergripande utmaningar som vi har
identifierat och inlett ett förändringsarbete kring. Den första
utmaningen handlar om att ekonomisk strukturomvandling i
högre utsträckning bör prioriteras för att minska fattigdomen
och den andra om att stimulera framväxten av sysselsättning i
mer produktiva, och inte minst grönare, sektorer. Vi har börjat
att mer regelbundet och systematiskt utbyta erfarenheter och
skaffa kunskaper inom dessa frågor för att kunna justera port-
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följen och få den mer strategisk sammansatt, med insatser
som har både direkta och indirekta effekter och som verkar på
kort respektive lång sikt. För det andra har vi börjat institutionalisera den så kallade marknadssystemansatsen. Det är en
ansats som ska främja mer adaptiva och lokalt behovsanpassade insatser som syftar till systemiska effekter för varaktigare
resultat. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020 och
hade sin grund i en nyligen utförd central och strategisk utvärdering av Sidas tillämpning av marknadssystemansatsen och
adaptiva ansatser.488
Avslutningsvis kan konstateras att arbetsmarknaden står
inför stora förändringar, inte minst på grund av globala strukturella omvandlingar och teknologiska utveckling, men också på
grund av klimatförändringar. Klimatförändringar undergräver
ekonomisk utveckling i allt större utsträckning men ny teknologi och omställning till klimatsmartare samhällen kommer
också att skapa nya jobb. För att Sidas målgrupp, fattiga och
utsatta män och kvinnor, inte ska hamna utanför i en sådan
omställning krävs deltagande processer och dialog, både på
arbetsmarknaden och samhället i stort, samt åtgärder för att
utveckla nya kompetenser och färdigheter.
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Migration och utveckling
Under 2019 betalade Sida ut totalt 189 miljoner inom det tematiska området migration och utveckling Detta är en liten ökning
i jämförelse med 2018 då utbetalningar uppgick till totalt 135
miljoner. Eftersom den sektorkod som används för att följa
Sidas utbetalningar inom området introducerades 2018 kan
endast utbetalningar under 2018 och 2019 redovisas. I tillägg
till den volym som redovisas inom detta område så finns det en
betydande volym inom det humanitära stödet som går till insatser och aktiviteter som riktas till målgrupper som flyktingar
och sårbara migranter. Mer information finns i redovisningen
för humanitärt bistånd.

Vårt arbete 2019
Övergripande utgångspunkter för Sidas arbete med migration
och utveckling är de globala agendorna; FN:s globala mål för
hållbar utveckling (SDG)489, FN:s globala ramverk om migration
(Global Compact for Migration)490 med åtaganden om säker
ordnad och reglerad migration, och FN:s globala ramverk om
flyktingar (Global Compact on Refugees)491 med åtaganden om
stöd till flyktingmottagande värdländer och för hållbara lösningar på flyktingsituationer. Huvudfokus för Sidas arbete med
migration och utveckling är att bidra till att stärka migrationens
positiva utvecklingseffekter och att motverka negativa effekter
av irreguljär och ofrivillig migration.
Under 2019 har vi fortsatt att integrera migration i vårt
utvecklingssamarbete med särskilt fokus på de kontexter där
migranter, flyktingar och internflyktingar är bland de allra fattigaste och mest marginaliserade. Vi har fortsatt arbeta med att
utveckla och konkretisera hur migration är relevant i biståndet,
genom fem fokusområden492:
• Hållbara lösningar för migranter och flyktingar
• Utbildning för migranter och flyktingar
• Migranters och flyktingars åtnjutande av mänskliga
rättigheter, inklusive minskade exploateringsrisker och
förebyggande av människohandel
• Miljö- och klimatförändringar och migration
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• Kapacitetsuppbyggnad för hantering av säker, ordnad och
reglerad migration
Sida har under 2019 gett stöd till direkta migrationsinsatser
genom multilaterala partner såsom International Organization
for Migration (IOM) och International Labour Organization
(ILO), samt till svenska myndigheter som Migrationsverket och
Statistiska centralbyrån. Antalet biståndsstrategier med målformuleringar och delmål rörande migration har ökat över tid.
I flera strategikontexter (Uganda, strategin för global hållbar
ekonomisk utveckling, och strategin för regionalt utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara) är insatsportföljerna
under uppbyggnad. Stöd till flyktingmottagande länder, som i
Syrienregionen, Uganda och Bangladesh, har varit i fokus under
2019. Vi har under perioden arbetat med migrationsrelaterade
mål i globala, regionala och landspecifika strategier såsom:
global hållbar ekonomisk utveckling, Afrika regionalt, Syrienkrisstrategin, Uganda, Turkiet, Demokratiska Republiken
Kongo och Bangladesh. Strategimålen speglar innehållet i de
globala ramverken om migration och flyktingar och handlar om
1) hållbara lösningar av flyktingsituationer, 2) försörjning och
grundläggande service för flyktingar och värdbefolkning, 3) flyktingars och flyktingmottagande samhällens motståndskraft
och förmåga att hantera återkommande kriser, 4) migranters
och flyktingars mänskliga rättigheter, inklusive att förhindra
trafficking och könsrelaterat våld, 5) kapacitet att tillvarata migrationens positiva effekter, samt 6) att stärka förutsättningar för
säker, ordnad och reglerad migration.
Sida har under 2019 särskilt fokuserat på ökad tillgång till
utbildning för migranter och flyktingar eftersom behoven är
mycket stora.493 Frågan om integration av flyktingar i nationella
utbildningssystem uppmärksammade vi bland annat inför
Global Refugee Forum genom att vara med och arrangera
kortare seminarium (så kallad spotlight session)494 och delta i
arbetsgrupper.495 I den normativa dialogen på global nivå har
vi inom ramen för arbetet i den globala strategin för social
utveckling fört dialog med multilaterala organisationer med
särskilt fokus på att öka tillgången till utbildning för migran-
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ter och flyktingar genom samordning, systemstärkande och
inkludering i nationella system. På landnivå inom ramen för
strategin för Afghanistan har vi ökat vårt samarbete och dialog
med partners inom utbildning och uppmärksammat behovet av
inkludering av återvändande flyktingar och av internflyktingar.496
Vi har även prioriterat att bidra till kunskapsutveckling
internt och externt för att belysa de komplexa sambanden
mellan migration och utveckling. Det gör vi genom att ge
expertstöd till Regeringskansliet och externa partner och
genom att ge bidrag till, eller lansera, studier och rapporter
som belyser migration.497 Sida har deltagit som sakkunnig till
forskning inom området migration genom att delta i referensgrupper, till exempel för Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram om migration och integration, Delegationen för
migrationsstudier (Delmi) och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) samt det EU-finansierade forskningsprojektet
MIGNEX. Sida har varit sammankallande för myndighetsnätverket för migration och utveckling, där Migrationsverket,
Statistiska Centralbyrån (SCB), Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB), Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ingår. Vi har
under året också anordnat flera interna och externa seminarier
på temat migration och utveckling, i samverkan med exempelvis IOM, Unesco och Delmi. För att stärka kapaciteten för
genomförande på området har vi gjort flera rekryteringar inom
sekonderingsprogrammet och Junior Professional Officers
(JPO) med fokus på migration. Migration har även varit ett specifikt fokusområde under året i rekryteringen av UN Volunteers.

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Sidas bedömning av utvecklingen mot migrationsspecifika
mål och delmål i strategierna är blandad. I de kontexter där
programmeringen pågår är det för tidigt att bedöma resultat. I
stort går genomförandet av verksamheten framåt på insatsnivå.
Samtidigt innebär policyutveckling och lagstiftning för migranters och flyktingars rättigheter i de flesta fall begränsningar i
specifika landkontexter, vilket leder till att resultaten är svaga
eller att utvecklingen generellt går bakåt.
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Tillvaratagande av migrationens positiva effekter på utveckling
Att bidra till stärkt kapacitet att tillvarata migrationens positiva
effekter är ett nytt strategimålsområde både inom strategin för
regionalt samarbete i Afrika söder om Sahara och strategin för
global hållbar ekonomisk utveckling.498 Dessa båda strategier
är i programmerings- respektive operationaliseringsfas, dvs.
strategierna har nyligen lanserats och vi arbetar med att bygga
upp en portfölj av relevanta insatser och aktiviteter och ser över
vilka aktörer vi ska samarbeta med. Inom den regionala strategin för Afrika ger vi stöd för att stärka den Afrikanska unionens
(AU:s) kapacitet att hantera arbetskraftsmigration på kontinenten. De regionala organen EAC, ECOWAS och SADC genomför
programmet med stöd av IOM och ILO.499
Under 2019 har vi även stöttat AU:s projekt för institutionell
kapacitetsutveckling av migrationsstatistik. AU:s kontinentala
statistikbyrå STATAFRIC i Tunis och de regionala organen EAC,
ECOWAS, IGAD och SADC har förbättrat sin kapacitet att samla
in, analysera och sprida migrationsdata på kontinenten.500 För
att minska kostnaderna för remitteringar och bättre tillvarata
de positiva effekterna av migration på den afrikanska kontinenten inleddes 2019 ett nytt program ”Remitteringar för utveckling” tillsammans med AU:s organ för remitteringar ”African
Institute for Remittances” och de regionala organen ECCAS,
ECOWAS och IGAD. Programmet genomförs med stöd av FN:s
kapitalutvecklingsfond (UNCDF).
Sidas samarbete med ILO med fokus på produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor har även bidragit till
ökade möjligheter för flyktingar att försörja sig och att arbetskraftsmigranters rättigheter har stärkts i MENA-regionen.501
I flera landkontexter genomför vi strategier med mål om
hållbara lösningar för migranter och flyktingar. Lösningar på
flyktingsituationer kan även bidra till att man tillvaratar positiva
utvecklingseffekter och minskar negativa effekter eller risker. I
Uganda har Sida inom strategimålet ökad motståndskraft hos
fattiga människor inklusive i flyktingmottagande samhällen,
i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bidragit till att genomföra det samlade ramverket för flyktingrespons (Comprehensive Refugee Response
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Framework).502 I Bangladesh har vi bidragit till målet om stärkt
kapacitet att förebygga kriser, konflikter och katastrofer och ökad
resiliens med fokus på sårbara grupper i flyktingmottagande
områden i Cox’s Bazar. Genom stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), förbättrad avfallshantering,
mental hälsa, skydd av barn, jämställdhet och kvinnors egenmakt har vi uppnått resultat i att möta och förebygga behov hos
både flyktingar och värdsamhällen.503 Inom Syrienstrategin har
Sida bidragit till delmålet förbättrad försörjning för flyktingar och
värdbefolkning. Vårt stöd till Världsbankens Global Concessional
Financing Facility (GCFF) i Jordanien har bidragit till åtgärder för ökad sysselsättning och försörjningsmöjligheter för
fattiga människor, inklusive flyktingar från Syrien. Stödet har
tydligt kopplats till normativ dialog kring flyktingars tillträde
till arbetsmarknaden, och under 2019 har Jordanien lättat på
restriktionerna.504 I Demokratiska Republiken Kongo har Sida
stärkt förmågan hos återintegrerade internflyktingar och flyktingar
och lokalsamhällen att hantera återkommande kriser enligt delmålet i strategin. Genom stödet till Unicefs arbete har vi stärkt
flyktingars motståndskraft genom flersektoriella insatser i
lokala samhällen i Nordkivu- och Ituri-provinserna. Sidas stöd
till 3 500 demobiliserade personers hushåll implementerades
under 2018, och mer än 2 800 barn fick tillgång till 34 skolor
som programmet stödjer. Kontantöverföringar gick till drygt 40
procent av de mest sårbara hushållen inom projektet. 505
Säkerställande av migranters och flyktingars åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna
Exempel på resultat i strategigenomförandet för flyktingars och
migranters mänskliga rättigheter rör både tillgång till infrastruktur och social service. I Irak har vi genom stöd till stabiliseringsfonden bidragit till återuppbyggnad och restaurering av
bostäder, skolor, sjukvårdsinrättningar, vatten och elnät. Genom
fonden har även återvändande kvinnor och män fått möjlighet
till sysselsättning genom ett mindre startkapital.506 Sida har
även bidragit till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR), förebyggande av sexuellt och könsbaserat våld, samt
hygienprodukter till flyktingar och sårbara personer inom värd-
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samhällen i Jordanien och Libanon. Detta har vi kunnat göra
genom stöd till UNFPA och International Rescue Committee
(IRC).507
Exempel på integrering av migration i andra målområden
med relevans för mänskliga rättigheter är i huvudsak inriktade
på att öka migranters skydd och att minska kränkningar och
exploatering. Sidas stöd till projektet Enhancing Corporate
Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia
(CREST) som genomförs av IOM har under året etablerat samarbeten med asiatiska företag för att utveckla standarder för
etisk rekrytering och anställning av migrantarbetare så att de
inte utsätts för exploatering, kränkningar och skuldsättning.508
I Guatemala har migranters mänskliga rättigheter stärkts på
flera sätt i samarbete med Unicef. En modell med protokoll för
konsulärt skydd och stöd för barn och ungdomar har utvecklats, liksom metoder för att ta emot ensamkommande barn
som deporterats från USA där även psykosocialt stöd ingår. Så
kallade ”Casa Migrante” (migranternas hus på svenska), har
också etablerats där migranter kan stanna på vägen och vila ut
en kortare tid.509 I Turkiet har Sidas stöd till kapacitetsutveckling av advokater med fokus på flyktingars rättigheter bidragit
till att etablera ett samarbete mellan turkiska advokatsamfund,
justitieministeriet samt UNDP för stärkt rättshjälp till marginaliserade grupper.510
Integrering av migration och utbildning i såväl genomförande av faktiska insatser och i normativ dialog, med fokus på
rätten till jämlik och inkluderande utbildning, har varit i fokus
2019. I Afghanistan har utbildningsstödet möjliggjort att flickor
och pojkar på flykt, både internflyktingar och återvändande,
fått möjlighet att gå i skolan genom nya insatser. Cirka 246 000
flickor och pojkar på flykt har fått tillgång till utbildning samt
skolutrustning och undervisningsmaterial i 18 provinser. Genom
stöd till Norwegian Refugee Council (NRC) och Rädda Barnen
får närmare 30 000 flickor och pojkar i sju provinser tillgång
till utbildning. Inom ramen för vårt samarbete med Education
Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i
krigs- och i konfliktområden, ger Sida ett öronmärkt stöd till
ett flerårigt utbildningsprogram som syftar till att ge 500 000
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afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller
återvändande möjlighet att gå i skolan.511 Sida har finansierat
Unicef i Jordanien och Rädda Barnen i Libanon för undervisning så att barn på flykt och även värdbefolkningen ska komma
ikapp förlorade skolår. Världsbankens globala facilitet för mjuka
lån, GCFF har genomfört insatser inom utbildnings- och hälsosektorerna. Genom Unicef stödjer Sida syriska flyktingar att
komma tillbaka till skolan genom ett återintegreringsprogram
(Non- Formal Education (NFE) Catch-Up programme and the
Drop-Out programme). Sidas stöd har resulterat i att informell
utbildning har utökats till flyktingläger och värdsamhällen, och
drygt 3 000 skolelever har fått tillgång till utbildning.512
Minskade grundorsaker till ofrivillig och irreguljär migration513
Det humanitära biståndet hanterar konsekvenserna av ofrivillig
migration och flykt genom att rädda liv och lindra nöd genom
att skydda och ge assistans till flyktingar, internflyktingar och
sårbara migranter i samband med naturkatastrofer och väpnade konflikter.514 Det minskar i sin tur risken för ytterligare
(sekundär) ofrivillig och irreguljär migration i en krissituation.
Klimatrelaterade kriser kan orsaka intern flykt. Det är vad
som skett i till exempel Afghanistan, där en kvarts miljon har
blivit internflyktingar, och möjligheten till försörjning för återvändande flyktingar från grannländerna har försämrats på
grund av naturfenomen. Sida stödjer därför lokalsamhällets
och fattiga hushålls motståndskraft mot översvämningar i
utsatta regioner.515
Stärkt motståndskraft och anpassningsförmåga för de allra
fattigaste mot klimatförändringar och naturkatastrofer (resiliens) kan förebygga migration på grund av klimatrelaterade
orsaker. Miljöstöd förebygger indirekt ofrivillig migration, såsom
World Food Program:s vattenprogram i Kenya som säkerställer
tillgång till vatten i torkdrabbade områden.516 På regional nivå
har Sida stöttat arbetet med klimatresiliens i Afrika genom
IGAD Drought Disaster Resilience and Sustainability Initiative
(IDDRSI) där migration inkluderas som ett insatsområde.517
Vi arbetar även globalt med frågan, exempelvis genom stöd
till International Displacement Monitoring Center (IDMC) som
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under året publicerat en rapportom miljörelaterad intern
flykt.518
Stärkta förutsättningar för säker, ordnad och reglerad migration
I Irak har Sida bidragit till stärkta förutsättningar för säker,
ordnad och reglerad migration genom minröjningsarbete. Vårt
stöd till UNDP:s stabiliseringsfond och United Nations Mine
Action Service (UNMAS) har lett till att minor desarmerats för
att man ska kunna återuppbygga vägar, skolor och sjukhus.
116 kvadratkilometer har genomsökts, och 191 000 internflyktingar har återvänt till före detta IS-kontrollerade områden519.
I Turkiet har Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare
Sveriges Kommuner och Landsting) stärkt kapaciteten hos
kommuner att hantera migrationen med hjälp av insatser som
finansieras genom Syrienkrisstrategin.520 Migrationsverket har
även stöttat kapacitetsuppbyggnad av migrationsmyndigheten i
Turkiet (Ministry of Interior) för en förbättrad asylprocess.521

Sammanfattande analys och bedömning
Migration är relevant för Sidas arbete med att bekämpa fattigdomen och nå FN:s globala mål för hållbar utveckling särskilt
i de kontexter där migranter, flyktingar och internflyktingar är
bland de allra fattigaste och mest marginaliserade. Trenden
med fortsatt ökande intern och extern migration inom och
mellan utvecklingsländerna skapar nya utmaningar i utvecklingssamarbetet, och anpassningar krävs både av Sida och
av Sidas samarbetspartner för att utveckla arbetet på detta
område.522 Det saknas entydig forskning och evidens som klargör sambanden mellan migration, ekonomisk utveckling och
bistånd. Sida har under 2019 inte genomfört några utvärderingar med fokus på eller relevans för migration och utveckling.
Vi hanterar i huvudsak migration som en tvärfråga i
genomförandet av utvecklingssamarbetet. Fortsatt metod-,
kompetens- och kapacitetsutveckling är nödvändig för att vi
och våra samarbetspartner bättre ska kunna inkludera migration i planering, genomförande och uppföljning av biståndet. Kompetensutveckling genom dialog med partner, liksom
interna seminarier, har genomförts löpande.
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För att vi ska kunna integrera migration i samarbetsstrategierna är det centralt att det finns en multidimensionell fattigdomsanalys. Exempelvis har Sida som ett resultat av genomförd analys i Colombia inkluderat venezolanska migranter och
flyktingar i utvecklingssamarbetet523 och i Afghanistan bidrog
slutsatserna i analysen till att Sida under 2019 arbetat med att
integrera internflyktingar och återvändande i det långsiktiga
utvecklingssamarbetet.524 Samtidigt innebär bristen på statistik
och kvalitativa data om migranter, flyktingar och internflyktingar en utmaning för hur systematiskt dessa målgrupper kan
integreras i Sidas analys och arbete. Tematiskt har ett arbete
med att integrera migration på utbildningsområdet inletts, där
fortsatt metodutveckling planeras. Ett analysarbete har också
påbörjats för att tydligare belysa kopplingarna mellan migration, miljö- och klimat som avses fortsätta
Strategimålen som berör migration och utveckling speglar
både målen i det globala ramverket om migration och det globala ramverket om flyktingar. I de strategier som har mål som
relaterar till flyktingkontexter har vi etablerat nya och bredare
samarbeten. Vår erfarenhet från arbetet inom ramen för flera
strategier visar att en nexus- och/eller resiliensansats med en
tydlig länk mellan humanitärt, utvecklings- och konfliktförebyggande arbete är centralt. På så sätt stödjer Sida kapaciteten i
flera samarbetsländer att härbärgera stora flyktingpopulationer, och att öka motståndskraften hos utsatta grupper i flyktingläger och värdsamhällen525. En lärdom från vårt arbete med
varaktiga lösningar och för stöd till flyktingmottagande länder
och värdsamhällen är att vi behöver fortsätta att prioritera
partner och insatser med en programdesign som säkerställer
att både flyktingar och värdsamhällen gynnas av insatserna.
Ytterligare en lärdom är att systemstärkande insatser och förbättrade sociala skyddsnät är viktiga.526 Vi planerar att denna
nexus-ansats ska fortsätta och fördjupas. Flyktingsituationer
hanteras därmed inte längre enbart genom humanitärt stöd
utan också mer tydligt länkat till genomförandet av de globala
utvecklingsmålen.
Den generella trenden i utvecklingen mot mål är beroende
av den aktuella policykontexten i landet. Begränsande faktorer
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kan vara att värdländerna har en restriktiv hållning när det
gäller att ge flyktingar möjlighet till integration, exempelvis tillgång utbildning och arbete. Målen om förbättrad försörjning för
flyktingar begränsas till exempel på grund av den ekonomiska
utvecklingen och flyktingars tillträde till den formella arbetsmarknaden.527 Även flyktingars tillgång till grundläggande samhällstjänster är nära kopplad till värdländernas politiska inställning till flyktingmottagande och ett eventuellt återvändande.
Sidas strategi är att stödja tillhandahållande av samhällstjänster och att samtidigt bemöta utvecklingsutmaningar långsiktigt
inom samhällsstyrning.528 Vikten av att koppla stöd till normativ
dialog är central för att uppnå resultat vad gäller migration och
utveckling.
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Jämlik hälsa
Under 2019 betalade Sida ut cirka 2,4 miljarder kronor inom
området jämlik hälsa, vilket var cirka 73 miljoner mer än 2018.
Sidas utbetalningar inom jämlik hälsa utgör 9 procent av Sidas
totala bistånd, vilket är samma andel som föregående år.
I dessa beräkningar ingår hälsorelaterat forskningsstöd men
inte det humanitära stödet, där hälsa utgör en stor del. Av
Sidas hälsobistånd uppskattas cirka 61 procent gå till den del
av biståndet som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR). Nytt för 2019 är att utbetalningar för insatser klassificerade under mental hälsa och välmående (18 mnkr)
samt att utbetalningar för icke-smittsamma sjukdomar har
ökat med 150 procent, vilket indikerar behovet att ta sig an
framväxande hälsoutmaningar.

Vårt arbete under 2019
Under 2019 har Sidas hälsobistånd präglats av ett starkare
fattigdomsperspektiv än tidigare och av principen att ingen ska
lämnas utanför - Agenda 2030’s ”leave no one behind”. Sida har
haft ett aktivt arbete för jämlik hälsa inom flertalet strategier.
Målformuleringar som till exempel förbättrad och jämlik tillgång
till grundläggande hälso- och sjukvård med fokus på kvinnor, barn
och unga och ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns i landstrategierna för Myanmar,
Palestina, Somalia, Uganda, Zambia, Etiopien, Guatemala,
Liberia och Zimbabwe. Minskad dödlighet bland barn under 5 år
till följd av vattenrelaterade orsaker finns i landstrategierna för
Bangladesh och Bolivia. Förbättrade möjligheter för flickor och
unga kvinnor att fatta självständiga beslut om sin sexualitet och
reproduktion finns i landstrategin för Moçambique. Inom ramen
för den regionala SRHR-strategin för Afrika söder om Sahara
arbetar vi även för gynnsamma lagar och policyer när det gäller
till exempel minskat antal nya hivinfektioner och förbättrad tillgång till SRHR samt för att förändra sociala normer för till exempel barnäktenskap, könsstympning och hbtq-personers mänskliga
rättigheter Den globala strategin innehåller även mål som
handlar om tillgång till rent vatten, sanitet och hygien generellt
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och inom hälsovården samt kapacitet att förhindra hälsopåverkan
av miljöföroreningar och klimatförändringar.
Generellt kan man säga att Sida, inom ramen för alla strategier som innehåller strategimål relaterade till jämlik hälsa,
har fokuserat på att stärka SRHR, nationella hälsosystem och
kvinnor och barns hälsa. Arbetet har bedrivits i form av finansiellt stöd till samarbetspartners hälsoinsatser, en utlysningsfond
(AmplifyChange) och två volymgarantier (p-stavar och Global
Health Investment Fund), samt genom stöd till hälsorelaterad
forskning. I flertalet av de större hälsoprogram som Sida har
stöttat under 2019 ingår aktiviteter eller delkomponenter som
handlar om rent vatten och säker hygien och sanitet, antimikrobiell resistens (AMR), menshälsa och arbete mot könsrelaterat
våld. Under året som gått har vårt arbete fått större fokus på
framväxande hälsoproblem och hot som icke-överförbara sjukdomar där även psykisk ohälsa ingår, samt arbetet med synergier och att brygga det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet inom hälsoområdet. Inom ramen för ett samlat
svenskt ledarskap har Sida även varit med och drivit frågan om
att integrera SRHR i agendan om allmän och jämlik hälsovård,
”Universal Health Coverage” (UHC).529 Vidare fortsatte arbetet
med att erbjuda plattformar och stimulera till möten och dialog
mellan olika typer av aktörer såväl lokalt som globalt kring
frågan om säker abort. Påverkansarbetet resulterade bland
annat i att medicinsk abort (kombi-pack av läkemedel mifepristone-misoprostol) inkluderades i WHO:s lista över nödvändiga
läkemedel 2019530, och i Moçambique, Zambia och Zimbabwe
fungerade ambassaderna som en neutral och skyddad plats för
samtal om säker abort bland partner.531
Sida har under 2019 utbetalat mest medel inom ramen
för samarbeten med WHO och UNFPA inom området jämlik
hälsa. Men vi har också samarbetat med organisationer i
civilsamhället och med stater och myndigheter. Kontexten är
avgörande för vilka partner vi väljer att samarbeta med. Alla
nuvarande samarbetsländer med hälso- eller SRHR-stöd, utom
en (Bolivia), klassas som sviktande stater som kännetecknas av
delvis kollapsade eller svaga politiska och statliga strukturer.532
Det betyder att vi bedömer det som en hög risk att kanalisera
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biståndet genom nationella svaga hälsosystem i länder med
stor politisk osäkerhet. Därför är andelen av Sidas stöd som
kanaliseras via multilaterala organisationer och organisationer i det civila samhället relativt stor medan stöd till stat och
offentlig sektor liksom privata sektorn är begränsat. Hälften av
hälsobiståndet kanaliseras genom samarbeten inom ramen för
sjutton landstrategier, varav elva är i Afrika Söder om Sahara,
fyra i Asien (inklusive Palestinaregionen) och två i Latinamerika
och Karibien. Regionala stöd utgör 18 procent medan globala
program står för 33 procent.
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utvecklingen och polariseringen kring jämställdhet och SRHR i
FN-sammanhang fortsatt. Vissa medlemsstater urholkar medvetet SRHR och jämställdhetsskrivningar i FN-resolutioner.536
Dessutom har den amerikanska administrationens beslut
om ”Mexico City Policy (MCP)/Protecting Life in Global Health
Assistance (PLGHA)”, utvidgats ytterligare, vilket försvårar tillgången till säker abort i världens fattiga länder.537 Det är tydligt
att kristna högern tillsammans med socialkonservativa krafter
påverkar den internationella politiken, vilket Sida erfar har en
negativ inverkan på kvinnors och flickors, men även hbtq-personers rättigheter och hälsa i Sidas partnerländer.

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inom jämlik
hälsa i de olika länderna samt i de regionala och globala engagemangen generellt går framåt. Inom vissa områden noterar
vi dock en negativ trend, och det rör framför allt utvecklingen
mot mål som relaterar till SRHR, där även abort ingår. Detta
speglar väl resultaten av den internationella forskningen och
även klimatet i den rådande globala politiska policydialogen.
Men hälsosituationen i världen har förbättrats avsevärt under
de senaste årtiondena. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, och fler barn överlever sina fem första uppväxtår.533 De
traditionella infektionssjukdomarna (hiv, tuberkulos och malaria) minskar. Utmaningar kvarstår dock. Bördan av icke-överförbara sjukdomar ökar, liksom hälsohot kopplat till miljö- och
klimatförändringar samt antimikrobiell resistens (AMR). Stora
ojämlikheter kvarstår. De som släpar efter är framför allt fattiga
och utsatta grupper i utvecklingsländer och i länder i konflikt
med humanitära utmaningar.
I september 2019 antog FN:s generalförsamling den politiska deklarationen om alla människors tillgång till allmän och
jämlik hälsovård oavsett betalningsförmåga (Universal Health
Coverage, UHC). Deklarationen innehåller de mest omfattande
hälsoåtaganden som har beslutats om på denna nivå. Sida
samarbetade framgångsrikt med flera olika aktörer för att
försäkra att SRHR skulle inkluderas i UHC.534 Resultatet utmynnade i en stark politisk FN-deklaration, som inkluderar skrivningar om SRHR.535 Trots denna framgång har den negativa

Medvetenhet om och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter
Sida bedömer att utvecklingen mot mål som handlar om ökad
tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter delvis gått framåt och delvis bakåt under året. Sidas
stöd till preventivmedelsrådgivning, hiv-testning och vård har
nått tiotusentals ungdomar i Botswana, Liberia, Moçambique
och Zambia. Sociala marknadsföringsprogram538 genom DKT
International och Population Services International har ökat
både tillgången och efterfrågan på preventivmedel och medicinska abortprodukter. Tillsammans har programmen genom
marknadsföring och försäljning av produkter bidragit till att ca
10 miljoner sexuellt aktiva par per år i 27 länder i Afrika, söder
om Sahara, har fått tillgång skydd mot graviditet och sexuellt
överförbara sjukdomar och HIV.539 I Myanmar har Sidas stöd
bidragit till att integrera förebyggande av könsrelaterat våld i
arbetet med att förbättra tillgången till SRHR genom så kallade
”health facilities/safe spaces” för särskilt utsatta kvinnor och
flickor i konfliktdrabbade områden.540
Sida har bidragit till att vi globalt nått framgång med att
minska antalet aidsrelaterade dödsfall. Men globalt sett är vi
fortfarande långt från målet som FN:s medlemsstater enades
om i den politiska deklarationen om att utrota AIDS (2016) och
som handlar om att minska antalet nysmittade till färre än
500 000 innan år 2020.541 En extern utvärdering av Sidas mångåriga partner i detta arbete, Frontline Aids ägde rum under
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Diagram 3.48: Utbetalade medel inom de centrala
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2019 som bekräftar organisationens globala och lokala relevans
i relation till rättigheter och deltagande i arbetet med att förebygga HIV, tillgång till bromsbehandling och vård. Till exempel
bidrar tretton av Frontline Aids programländer med 10 procent
eller mer av den nationella täckningen för hiv-förebyggande,
vård eller behandling.542
Arbetet med att öka tillgången till säker och laglig abort
har lett till vissa framsteg i våra partnerländer. I Moçambique
har vårdlärare utbildats i abortvård, och man erbjuder aborttjänster i 40 hälsokliniker stödda av Ipas.543 Abort under vissa
omständigheter har i Demokratiska republiken Kongo legaliserats genom en ny tolkning av grundlagen, efter intensivt
påverkansarbete av bland annat det civila samhället. I Zambia
har man tagit fram nya riktlinjer för hur abortlagstiftning ska
tillämpas, och de innebär förenklade rutiner och ökad tillgång
till abort.544 I Liberia har akuta p-piller inkluderats på den
nationella essentiella läkemedelslistan efter riktat arbete från
UNFPA med stöd från Sida.545 I Bangladesh har Sidas stöd till
ett samarbete mellan UNFPA och Ipas bidragit till att man
kunnat erbjuda integrerade hälsotjänster som inkluderar abort
och preventivmedel i Cox Bazar.546
Sida har i sitt arbete med normativ dialog och påverkan
fokuserat på frågan om ökad tillgång till SRHR, där abortfrågan
ingår. Det Sida-stödda regionala samarbetsorganet Southern
Africa Development Community (SADC) tog under 2018 fram ett
förslag till ny SRHR-strategi som nu är ett viktigt instrument för
SRHR-arbete i de 16 medlemsländerna.547 I Guatemala håller
vi på att bygga upp en regional portfölj med stöd till strategiska
rättstvister om abort, och den kommer även att innehålla stöd
till arbete med hbtq-rättigheter och allsidig sex- och samlevnadsundervisning. Syftet är att motverka en regional trend i
Latinamerika där kvinnors rättigheter ifrågasätts och kringskärs
av en konservativ politisk rörelse med religiösa förtecken.548
På global nivå har klimatet dock hårdnat i och med att den
kristna högern har ökat sitt inflytande på en redan socialkonservativ amerikansk utrikespolitik. Under året har det resulterat i åtskilliga försök till att urholka skrivningar om SRHR
i resolutionsarbetet i FN och i att MCP/PLGHA har utvidgats
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ytterligare. Det innebär att utländska frivilligorganisationer
som tar emot amerikanskt globalt hälsostöd får ett stort ansvar
att se till att deras lokala underorganisationer inte arbetar
med abort, oavsett vad deras medel är avsedda för eller vilken
organisation de kommer ifrån (det inkluderar även stöd från
andra bilaterala givare, stiftelser, fonder eller multilaterala
organisationer).549 Nya studier kring effekter av MCP/PLGHA
har presenterats under året, och deras slutsatser ligger i linje
med vad vi erfar i våra partnerländer: MCP begränsar eller
fragmentiserar människors tillgång till SRH-tjänster och påverkar negativt effektiviteten i utvecklingsarbetet samt kvinnors
och flickors rättigheter och hälsa i samarbetsländerna.550 Sida
driver och försvarar, inom ramen för ett samlat svenskt ledarskap, internationella åtaganden om SRHR, där abort ingår, i
FN-förhandlingar och internationella fora.
Grundläggande hälsoservice, med barn- och mödrahälsa
Utvecklingen gentemot strategimål relaterat till förbättrad och
jämlik tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård med fokus
på kvinnor, barn och unga har under året gått framåt och fått
positiv draghjälp i och med att FN antog den politiska deklarationen om UHC. Den blir ett viktigt instrument för att kunna
ge alla människor lika rätt till grundläggande hälsoservice
oavsett betalningsförmåga. I dag uppskattar WHO att hälften av
världens befolkning inte har tillgång till grundläggande hälsoservice. Sida stöd till mödra- och barnvård resulterade i att 256
358 kvinnor och barn i Somalia fick tillgång till förlossningsvård,
mikronäringsämnen för gravida kvinnor samt sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande vård. Dessutom har 107 048 barn
under fem år fått tillgång till livsnödvändiga vaccinationer, och
gravt undernärda barn har fått näringstillkost.551, 552 I Myanmar
har den Sidastödda givargemensamma hälsofonden 3MDG553
nått ut med mödra- och barnhälsovård till 44 kåkstäder som
ligger i såväl konfliktdrabbade som svårtillgängliga områden.
Det bidrog till att 23 000 kvinnor fick kvalitativ mödravård under
graviditeten, och att utbildad personal fanns tillgänglig vid mer
än 20 000 förlossningar.
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Vårt stöd till HelpAge bidrog till att lyfta fram vikten av att
UHC hanterar specifika hinder som äldre kvinnor och män står
inför. Vidare har HelpAge fortsatt att lyfta fram mental hälsa
och icke-smittsamma sjukdomar genom landspecifika initiativ
i Myanmar554 och Libanon, med psykosocialt stöd till dem som
drabbats av kriget i Syrien.555
Sidas forskningsstöd har bidragit till utvecklandet av lågkostnadsprodukter556 och läkemedel som räddar livet på kvinnor som föder barn under förhållanden där det är svårt att
lagra mediciner korrekt. Forskningen inom det WHO-baserade
programmet för forskning, utveckling och forskarutbildning
inom mänsklig reproduktion (HRP) har bidragit till att WHO har
kunnat uppdatera sina rekommendationer om användning av
olika typer av läkemedel som hindrar förblödning vid förlossning, då det nu finns ett läkemedel som inte kräver kylkedja.557
Stödet som vi ger via garantiinstrumentet till Global Health
Investment Fund har möjliggjort investering i företaget Alydia
Health558. Alydia Health kan därmed fortsätta utveckla ett
instrument som på ett effektivare sätt ska förhindra postpartumblödning, en ledande orsak till mödradödlighet. Kliniska
tester har gjorts och nu förbereds godkännande hos amerikanska FDA och i WHO innan instrumentet kan lanseras på marknaden.559 Sida har under de senaste åren bidragit till att en stor
klinisk randomiserad forskningsstudie kallad ECHO-studien
genomfördes i fyra afrikanska länder för att utvärdera om
preventivmedel påverkar risken för hiv-infektion. Sommaren
2019 lanserades resultaten, som visar att preventivmedlen
inte påverkar risken för hiv-infektion. Tre effektiva och välanvända preventivmedel studerades: DMPA-sprutor, implantat
och kopparspiral, och alla visade sig vara uppskattade, säkra
och effektiva preventivmedel bland de nära 8 000 kvinnor som
deltog i studien. Resultaten visade också att hiv är ett fortsatt
stort folkhälsoproblem för många kvinnor i regionen, och det
finns ett behov av att stärka hiv-preventionsåtgärder, speciellt
bland unga kvinnor. Studien har resulterat i uppdaterade WHOvägledningar.560

Sidas årsredovisning 2019

Hållbara nationella hälsosystem och institutioner
Starka och resilienta hälsosystem är nödvändiga för att bidra till
jämlik hälsa och för att kunna kontrollera och hantera globala
hälsohot och katastrofer. I stort sett alla Sidas insatser omfattar stöd till att stärka länders hälsosystem och de har gjort att
fler människor kan få tillgång till hälsotjänster av god kvalitet.
Vi har bidragit till barnmorskeskolor och utbildning av barnmorskor både globalt genom UNFPA och genom stöd till deras
landprogram i Bangladesh, Etiopien, Sudan, Sydsudan och
Somalia. Utbildning av och för barnmorskor har även kommit
till genom våra partner från civilsamhället i Demokratiska
republiken Kongo, Myanmar och Zambia. Kapacitetstöd för
behandling av fistula har getts till 238 hälsokliniker i 32 länder,
och 10,758 fistulaoperationer kunde behandlas med hjälp
av resurser från UNFPA:s fond för mödrahälsa.561 Svenska
Afghanistankommitténs (SAK) kliniker i provinserna Laghman
och Wardaki i Afghanistan tog emot 2,9 miljoner patienter förra
året, varav 58 procent var kvinnor.562 Flera insatser i Afrika
fokuserar på tillgång till hälsotjänster av god kvalitet (Uganda,
Zambia, Sydsudan, Somalia, Zimbabwe). Sida stärker även
hälsosektorns ledningssystem och leverans av grundläggande
hälso- och sjukvårdstjänster genom Världsbankens gemensamma givarfond i Bangladesh.563
Vårt regionala stöd i Afrika söder om Sahara har stärkt
datainsamling och användande av evidensbaserad information
och statistik, vilket bidrar till att utforma mer effektiva och
ansvarsutkrävande policyer och planer i åtta länder. Flera civilsamhällespartner arbetar med att utveckla modeller för ”social
accountability”. Det är ett spännande pilotprojekt som genomförs av SAfAIDS i sex länder och som utvecklat en mobilapp för
att ungdomar ska kunna anmäla brister i tjänster och bemötande on-line.564
Hälsa är också ett viktig tematiskt område inom Sidas
humanitära bistånd. Den ebolaepidemi som upptäcktes i
augusti 2018 i Norra Kivu, DRC, fortsatte in på 2019. Konflikten
i området försvårar smittspårning och tillträde till smittade
patienter. Sida bidrog under 2019 med 15,4 miljoner kronor för
insatser som genomfördes av Svenska Röda Korset, Action
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Contre la Faim (ACF) och Rädda Barnen. Under året fick även
WHO stöd till insatser i Syrien som resulterade i att mer än
590 000 personer kunde få tillgång till primärhälsovård, mer
avancerad hälsovård, psykosocialt stöd och annan hälsoservice.
WHO bidrog bland annat till att upprätthålla ambulansservicen
i landet och i till exempel Idlib-provinsen i nordvästra Syrien
uppskattar man att 20 843 personer nåddes av dessa ambulanser.565 Andra viktiga humanitära hälsopartner 2019 är Unicef,
International Rescue Council, UNWRA och UNHCR. Alla våra
strategiska humanitära partner arbetar med insatser inom
området psykisk ohälsa och psykosocialt stöd; det visar en
översyn av Sidas stöd till dessa områden, baserad på partners
ansökningar för 2019 och årsrapporter för tidigare år. En stor
andel av detta arbete riktas till kvinnor som utsatts för sexuellt
våld. Flera av våra partner arbetar även med till hälsa närliggande områden som nutrition, vatten och sanitet samt försörjningsstöd.
Tillgång till rent vatten och säker hållbar sanitet och hygien
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimål som relaterar
till förbättrad tillgång till rent vatten och säkert hanterad och
hållbar sanitet och hygien generellt och inom hälsovården har
gått framåt. Även den globala agendan för vatten, sanitet och
hygien (WASH) inom hälsovården har fått ett uppsving under
året. Detta som en följd av en resolution under World Health
Assembly (WHA) samt ökade insatser för WASH inom hälsovården av bland annat Unicef, och WaterAid. Tillgången till rent
vatten och säker hållbar sanitet och hygien (WASH) är centralt
för hälsosamma liv och för att begränsa spridning av infektionssjukdomar samt användning av antibiotika. Sida har, genom sitt
globala stöd till Unicef och Global Water Security & Sanitation
Partnership (GWSP), bidragit till att 18,6 respektive 15,7 miljoner människor fått tillgång till bättre vattenservice och att 10,8
respektive 11,5 miljoner människor har fått tillgång till grundläggande sanitet566, 567. Unicef rapporterade även att 13 miljoner
människor nåtts av akuta sanitetsinsatser genom det humanitära arbetet568. Massiva informationskampanjer om hygien
har också bedrivits av våra WASH-partner. Utlysningsfonden
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Amplify Change’s allra första utlysning för menshälsa blev en
stor framgång med närmare 1 000 inkomna förslag från 46
olika länder. I Kenya har över 10 000 kvinnor och flickor nåtts av
relevant information om menshälsa.569 Ambassaden i Zimbabwe
samordnade civilsamhällesorganisationer vars påverkansarbete ledde till ett regeringsbeslut att skattebefria menshygienprodukter.570
Tillgång till WASH-service och material inom hälsovården är
centralt för grundläggande hälsoservice av god kvalitet. WHO
och Unicef presenterade ny data 2019, som uppskattar att en
av fyra hälsokliniker saknar rent vatten, och en av fem saknar
helt någon form av basal tillgång till sanitet. Det innebär att
de antingen inte hade någon toalett alls eller endast toaletter
som inte säkert separerar fekalier från omgivningen.571 Vi har
integrerat WASH i hälsosystemsstöd till sex afrikanska länder
samt genom stöd till andra sektorer i Burkina Faso, Sudan, och
Mali.572 WASH-frågorna har även lyfts fram i dialogen med och
uppföljningen av olika samarbeten med WHO. Och som organisation har WHO själv vittnat om att Sidas strategiska arbete haft
betydelse och bidragit till att frågan lyfts inom organisationen573.
Arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) är en fortsatt
viktig svensk prioritering. Under året har Sida drivit på för ytterligare internationella forskningssatsningar inom AMR. Stödet
till vår partnerorganisation, ReAct har lett till att sju afrikanska
länder har fått stöd i att utveckla nationella åtgärdsplaner (så
kallade NAP) mot antibiotikaresistens.574 FN:s Interagency
Coordination Group on Antimicrobial Resistance, som vi stöder
via WHO, tog fram rekommendationer till FN:s generalsekreterare under år 2019 som syftade till att minska hälsoeffekten
och ekonomiska skador till följd av AMR. Rekommendationerna
byggde på det så kallade One Health-konceptet. Konceptet är
en ansats för att designa och implementera program, policyer
och lagar, och där flera olika sektorer samverkar i syfte att
uppnå bättre resultat för folkhälsan. Konceptet är särskilt relevant när det gäller antibiotikaresistens då denna har effekter på
både människor, djur och miljön.575
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Sammanfattande analys och bedömning
Sidas hälsobistånd på global, regional och bilateral nivå har
under året bidragit till en mer jämlik hälsa i berörda samarbetsländer. I fem av våra samarbetsländer, liksom inom regionala strategin för Afrika söder om Sahara, har utvecklingen
dock gått bakåt i förhållande till strategimål som relaterar till
SRHR (inklusive abort). Vi bedömer att den samlade portföljen
av insatser och aktiviteter inom området i huvudsak är relevant.
Inom ramen för den globala strategin har vi under året påbörjat
ett arbete för att utveckla portföljen i relation till de strategimål
som är relativt nya för oss och som handlar om att främja mer
hälsosamma liv och kapacitet att förhindra hälsopåverkan av
miljöföroreningar och klimatförändringar.
FN har under året antagit en historisk UHC-deklaration
som fastställer en plan för arbetet med allas lika rätt till allmän
hälsovård oavsett betalningsmöjlighet. Deklarationen innebär
en möjlighet för Sida som har ett långsiktigt engagemang för
mänskliga rättigheter och jämställdhet och som uttrycks i form
av ett kontinuerligt påverkansarbete och orubbligt stöd för
SRHR. Arbetet med den strategiska dialogen i samarbete med
hela Sverigelaget, där de svenska strategiska partnerorganisationerna ingår, har varit ovärderligt för att nå hållbara resultat,
inte minst inom SRHR. Det är extra viktigt i ett hårdnande politiskt klimat. Ambitionen att bygga synergier och knyta samman
påverkansarbete och stöd till globala, regionala och landspecifika insatser är stark. Sidas årliga uppföljningar av stödet till
WHO:s och UNFPA:s arbete på landnivå är till exempel ett viktigt instrument för att bygga vår strategiska kommunikation och
dialog med dessa organisationer på regional och global nivå.
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Utbildning och forskning
Sidas stöd till utbildning uppgick till knappt 1,1 miljard svenska
kronor 2019. Detta motsvarar drygt 4 procent av Sidas totalt
utbetalda medel vilket är en minskning med en halv procent
som andel av Sidas totala utbetalningar jämfört med 2018.
Sidas stöd till forskning uppgick till 994 miljoner svenska
kronor 2019. Detta är en ökning med 20 miljoner kronor jämfört
med 2018. Stöd till forskning utgör 4 procent av Sidas totalt
utbetalade medel.

Året som gått
Sidas stöd till utbildning ska bidra till att stärka nationella
utbildningssystem för bättre kvalitet i utbildningen, med start i
förskolan och fokus på ett livslångt lärande. Vi arbetar utifrån
principerna om allas rätt till utbildning, en inkluderande utbildning samt stöd för tillgång till utbildning i konflikt, post-konflikt
och humanitära kriser. De vanligast förekommande strategimålen inom utbildningsområdet handlar om att Sidas arbete ska
bidra till att:
• fler flickor och pojkar fullföljer den formella skolgången
• fler tillgodogör sig grundläggande kunskaper och färdigheter
• ökad kunskap om sex och samlevnad, inklusive SRHR och
könsrelaterat våld i och utanför skolan
• stärkta utbildningssystem.
Mål som handlar om utbildning finns i fyra landspecifika strategier (Afghanistan, Kambodja, Tanzania samt Sydsudan), i
regionala strategier (Regionalt Afrika SRHR) och i den globala
strategin för hållbar social utveckling.
Vår vanligaste samarbetspartner på landnivå är statliga
myndigheter med ansvar för utbildning, men även
FN-organisationer, internationella organisationer samt det
civila samhällets organisationer. På regional och global nivå är
våra största partnerorganisationer Global Partnership for
Education (GPE), Unesco och Education Cannot Wait (ECW). På
landnivå ingår området utbildning i kärnverksamheten bland
svenska och internationella organisationer som får stöd från
Sida, inklusive genomförare av Sidas humanitära stöd.
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Under 2019 har Sida drivit dialogfrågor om allas rätt till
utbildning, särskilt flickor och unga mödrar, barn med funktionsnedsättning, flickor och pojkar på flykt, migranter och
internflyktingar. Dialogen har också handlat om att tillgång till
utbildning, inklusive SRHR och vatten och sanitet, är avgörande
för att minska fattigdomen, samt frågan om att stärkta nationella utbildningssystem är en förutsättning för en jämlik och
inkluderande utbildning av god kvalitet och livslångt lärande.
Sidas stöd till forskning ges i huvudsak inom ramen för
strategin för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet.576 Inom denna strategi arbetar vi mot mål
som handlar om att 1) bygga forskningskapacitet främst i låginkomstländer och regioner, 2) stödja forskning av relevans för
dessa länder och regioner samt 3) främja forskning som genom
innovation kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar
utveckling. Under 2019 har forskningsstöd kanaliserats till sju
länder – Bolivia, Etiopien, Kambodja, Moçambique, Rwanda,
Tanzania och Uganda – och vi har även gett stöd på regional och
global nivå.
Inom forskningssamarbetet utbildas enskilda forskare, men
stödet har främst fokus på bättre fungerande forskningssystem och vi ger bland annat stöd till att utveckla administration,
laboratorier, IT och nationella forskningsråd. Forskare från
låginkomstländer ges möjlighet att forska vid internationella
forskningsorganisationer inom områden som är relevanta för
att bekämpa fattigdom och främja utveckling inom olika vetenskapliga discipliner. Sida har under 2019 fortsatt att bedriva ett
omfattande påverkansarbete gentemot internationella forskningsfinansiärer och biståndsaktörer i syfte att främja uppbyggnad av lokal forskningskapacitet. Vi har under 2019 varit
pådrivande för att forskare från låginkomstländer ska delta i
utformningen av forskningsutlysningar och få del av internationella forskningsanslag.577
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Diagram 3.49: Området som andel av totalt utbetalade
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Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Välfungerande nationella utbildningssystem
Vi bedömer att utvecklingen mot målet att stärka utbildningssystemen delvis går framåt i Kambodja, Afghanistan
och Tanzania där utbildningsområdet ingår i de landspecifika
strategierna. Denna utveckling kan kopplas till resultat såsom
förbättrade nationella statistiksystem, skolinspektioner, läromedelsproduktion och lärarutbildningar.
Sidas stöd till Unesco, FN:s fackorgan för utbildning och
världens ledande normativa aktör för utbildningsfrågor, har
bidragit övergripande till Sidas mål om likvärdig och inkluderande utbildning samt till stärkta nationella utbildningssystem.
Unesco har givit tekniskt stöd till länder kring lagstiftning,
nationella utbildningsplaner och sektorpolicies. 1 800 personer
från 102 länder har utbildats i att stärka analys och planering
gällande de nationella utbildningssystemen. Med stöd från
Unesco utvecklade och reviderade även elva länder sina utbildningsplaner, policies och lagstiftning för att vara i linje med
SDG-målet om utbildning (SDG4).578
Sidas största mottagare av globalt stöd inom utbildningsområdet är Global Partnership for Education (GPE). GPE är ett
partnerskap som syftar till att öka tillgången på jämlik utbildning av god kvalitet för alla genom att stärka utbildningssystemen och finansiera nationella utbildningsplaner i 67 låg- och
lägre medelinkomstländer. Omkring 50 procent av GPE:s stöd
är riktat mot fragila stater eller länder i konflikt.579 Vårt globala
stöd till GPE har bland annat bidragit till att uppskattningsvis
5,3 miljoner barn (varav 2,5 miljoner flickor) i 19 länder kunnat
gå i skolan.580 I Tanzania hanteras GPE:s stöd av Sida, som
valts till Grant Agent vilket innebär att koordinera och följa upp
GPE-bidraget. En utvärdering av GPE-stödet i Tanzania visar att
utbildningssystemet stärkts genom fortbildning av lärare samt
att lärandet ökat och motivationen i de lägre klasser förbättrats.581
I Kambodja har statens bidrag till offentliga skolor fördubblats på fyra år. I takt med att staten decentraliserats har
inflytandet lokalt över hur statliga medel ska användas också
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ökat. Sida ger stöd till en givargemensam fond inom utbildningssektorn i Kambodja. En utvärdering av fonden visar att den
spelat en central roll för att stärka kapaciteten och öka kvaliteten i lärarutbildningen.582 Som ett resultat av vårt arbete med
inkluderande utbildning har Kambodja numera lagstadgad rätt
till utbildning på modersmål för minoritetsgrupper vilket leder
till att fler barn fullföljer grundskolan och fortsätter till högre
stadier.583
Sidas resultatbaserade stöd i Tanzania till programmet
Education Program for Results (EP4R) har stärkt incitament
och motivation och förändrat beteenden på olika nivåer inom
utbildningssektorn. När skolpengen når fram i tid till skolorna
varje månad och tillgången till läromedel ökar, förbättras motivationen bland lärare och elever.584
I Afghanistan ger vi stöd till Unesco för att stärka utbildningssektorns kapacitet att planera och följa upp sin verksamhet. Stödet har också gått till att utveckla läroplaner, utbilda
lärare, stärka högre utbildning samt till en kraftfull satsning på
alfabetisering. Vårt stöd till alfabetisering har redan bidragit till
att över 55 000 unga vuxna har lärt sig läsa och skriva, varav 64
procent är kvinnor.585
De största utmaningarna generellt inom utbildningssystemen handlar om brist på lärare och på klassrum samt för stora
klasser, vilket försvårar arbetet med att förbättra kvaliteten i
utbildningen. Utbildningsreformer för gratis skolgång bidrar
till att fler barn börjar skolan men statliga medel till utbildning
ökar inte i samma takt som behoven. Livslångt lärande och
utbildning av god kvalitet förutsätter en helhetssyn på lärande
med fokus på nationella utbildningssystem, inklusive lärarutbildning. Det nationella ägarskapet, ansvarsutkrävande liksom
samordning mellan olika biståndsgivare ser Sida som centralt
för att kunna stödja nationella utbildningssystem.
Fullgjord avgiftsfri och likvärdig grundskole- och
gymnasieutbildning för alla
Utvecklingen mot målen om att fler flickor och pojkar fullföljer den formella skolgången går delvis framåt. Fler barn
än någonsin förr går i skolan tack vare bland annat reformer

Diagram 3.50: Utbetalade medel inom de centrala
sektorerna för utbildning 2019, mnkr
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för gratis utbildning. Samtidigt saknar uppskattningsvis 263
miljoner barn och ungdomar i världen tillgång till utbildning
vilket innebär att cirka 63 miljoner barn inte får grundläggande
utbildning, 61 miljoner inte går i högstadiet och 139 miljoner
inte går i gymnasiet.586 Barn med funktionsnedsättning, flickor,
barn i konflikt, barn på landsbygd och fattiga är i oskäligt hög
grad representerade bland barn utanför skolan.587 Det blir särskilt allvarligt då Sidas mångdimensionella fattigdomsanalys
visar att en individ utan utbildning inte har någon möjlighet att
bryta sig ur fattigdomen.588 Flickor är mer missgynnade – samtidigt är det väl belagt att flickors utbildning är avgörande för
ett lands utveckling inom en rad områden. Vuxenutbildning för
kvinnor är avgörande för att utveckla landsbygden och för att
flickor ska få utbildning.
Målet som handlar om att fler barn ska ha grundläggande
kunskaper och färdigheter utvecklas i fel riktning. Sex av tio
barn i låg- och medelinkomstländer bedöms inte ha uppnått
acceptabel nivå i läsning och matematik.589 Utmaningarna är
störst i Afrika söder om Sahara där utbildning är prioriterat
i enbart två av Sidas landspecifika strategier: Tanzania och
Sydsudan. Denna så kallade lärandekris kommer att vara ett allvarligt hot för att uppnå flera av de hållbara utvecklingsmålen.
I Tanzania har reformen för gratis skolgång inneburit att
närmare 15 procent fler elever började skolan 2017–2018.590
Sidas stöd till det resultatbaserade programmet Education
Program for Results har bidragit till att närmare 90 procent
av flickor fullföljer grundskolan i Tanzania, en ökning från 50
procent under två år.591 Unga gravida flickor och unga mödrar
som förhindrats att fullfölja skolan får en ny möjlighet genom
att vi ger stöd till Karibu Tanzania Organisation (KTO) och till
ett 30-tal folkhögskolor som erbjuder vuxenutbildning för unga
mödrar. Utbildningsministeriet är huvudman för dessa utbildningar.592
I Kambodja bidrar vi med stöd till alla offentliga skolor från
förskole- till och med gymnasienivå, genom ett tillägg till den
statliga skolfinansieringen School Improvement Fund (SIF).
Det svenska bidraget har varit en viktig del i decentralisering
från central nivå till lokal nivå inom utbildningsväsendet, och
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det har medfört att man oftare kan besluta lokalt hur medlen
ska användas, så att fler barn kan fullgöra skolan. Den givargemensamma fonden, Capacity Development Partnership Fund
(CDPF), har varit ett gemensamt åtagande av EU, Sverige och
Unicef. Utvärderingar har visat att fonden har spelat en central
roll för ökad kapacitet inom utbildningsväsendet, såväl inom
den centrala förvaltningen som på decentraliserad nivå.593 Den
har också varit viktig i arbetet för ökad kvalitet i lärarutbildning.
Sida stödjer den globala organisationen Girls Not Brides
som arbetar multisektoriellt med att belysa barnäktenskap
som ett hinder för flickors skolgång och varför det är viktigt för
flickor att få utbildning. En utvärdering visar att Girls Not Brides
är en viktig förändringsaktör, som påverkar attityder och bidrar
till ett mer framgångsrikt arbete mot barnäktenskap.594
Sida utgår från att rätten till en likvärdig utbildning av god
kvalitet är avgörande för att främja mänsklig, social och ekonomisk utveckling och för att förebygga konflikter och bidra till en
hållbar fred. Investering i utbildning av god kvalitet, inte minst
för flickor, är en förutsättning för fattigdomsbekämpning och
hållbar utveckling.
Tillgång till utbildning i konflikt, postkonflikt och humanitära
situationer
Vi bedömer att utvecklingen mot målet att öka tillgången till
utbildning i konfliktmiljöer går i önskvärd riktning. Ett exempel är förbättrad samordning, ökat ägarskap, politisk vilja och
starkt stöd bland befolkningen i Afghanistan för att fler ska få
tillgång till utbildning.
Fler än hälften av de barn och unga som inte går i skolan
lever i konflikt- och postkonfliktområden.595 I Mali till exempel
tvingas skolor hålla stängt på grund av konflikter, vilket i sin tur
försvagar statens redan svaga roll i samhället.596 Behoven är
stora att arbeta med rehabilitering av grundläggande samhällstjänster såsom utbildning. Ett exempel på det är Syrien, där
behoven är så stora att de i längden inte kan tillgodoses med
humanitärt bistånd.597 Utbildningsinsatser i humanitära kontexter har stärkt kopplingen mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Mer än en tredjedel av de länder
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Diagram 3.51: Utbetalda belopp inom de centrala sektorerna
för forskning under 2019, mnkr
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som är värdar för flyktingar och invandrare erkänner inte rätten
till utbildning för migranter, trots en global konsensus om hur
stor betydelse det har att flyktingar inkluderas i nationella
utbildningsystem.598
Uganda är det land i Afrika som tar emot flest flyktingar,
och med det följer utmaningar i att ge dem tillgång till utbildning. Sektorspecifika strategier har utarbetats för integrering
och samordning av flyktingar och värdbefolkning, samordnat
av CRRF-sekretariatet och den givargrupp som Sverige delade
ordförandeskapet för under 2018.599
Utbildning är ett av Sidas prioriterade arbetsområden inom
området migration och utveckling. Behovet av att finansiera
utbildning i humanitära kontexter blir allt mer tydligt. För att
nå ut till barn och ungdomar i konflikt, postkonflikt och humanitära situationer ger vi stöd till Education Cannot Wait (ECW)
som skapat utbildningsmöjligheter för över en miljon barn
och ungdomar i 19 länder som identifierats som mest utsatta.
För att stärka flickors och kvinnors utbildning har vi har aktivt
bidragit till ECW:s jämställdhetsstrategi.600
I Afghanistan har cirka 30 000 barn, särskilt flickor och barn
med funktionsnedsättningar, fått utbildning genom Svenska
Afghanistankommittén, Norwegian Refugee Council (NRC) och
Rädda Barnen, med ökat fokus på vatten och sanitet samt katastrofriskreducering.601
Tillgång till en allsidig och omfattande sex- och
samlevnadsundervisning
Utvecklingen mot strategimålet att fler ungdomar ska ha
tillgång till fakta om relationer, sex och samlevnad och kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter går sakta i rätt
riktning. Det beror på att det finns en ökad efterfrågan bland
unga människor. Tillgång till och kunskap om SRHR skapar
förutsättningar för flickor och pojkar och unga kvinnor och män
att fatta välinformerade beslut om sina egna liv. SRHR-arbetet
påverkar förutsättningarna för en likvärdig grundskola. För
att minska för tidiga och oönskade graviditeter, könsbaserat
våld eller barnäktenskap behövs investeringar och en förstärkt
dialog på landnivå inom utbildningssektorn. Det behövs också
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insatser inom andra tematiska områden såsom sex- och samlevnadsundervisning, vatten och sanitet och menshygien.
Sidas regionala SRHR-strategi med finansiering av regionala program ger ett mervärde på landnivå. Till exempel har
vårt utvidgade stöd till Unesco 2018 bidragit till att allsidig
sex-och samlevnadsundervisning har införts i 32 länder i
Afrika söder om Sahara. Fem av de länderna prioriteras högre,
utifrån ökade behov men även baserat på en ökad politisk
vilja: Ghana, Malawi, Eswatini (tidigare Swaziland), Tanzania
och Zimbabwe602. Stödet har bidragit till att Comprehensive
Sexuality Education (CSE) nu är del av Zambias nationella läroplan och att behöriga lärare har utbildats i CSE.
Med finansiering från den regionala SRHR-strategin och
från fyra landspecifika strategier (Demokratiska Republiken
Kongo, Liberia, Mali och Moçambique) har Sida bidragit till att
öka tillgången till preventivmedel i Afrika söder om Sahara.603
Detta är ett bra exempel på hur regionala program kan skapa
mervärde och synergier på landnivå och institutionaliseras i
nationella utbildningsplaner.604
Slututvärderingen av Unesco-programmet för perioden
2013–2017 konstaterar att 14 miljoner elever deltagit i sex- och
samlevnadsundervisning och att 164 000 lärare och 50 000 föräldrar har utbildats.605 Ytterligare 180 000 ungdomar och 94 000
vuxna (lärare, traditionella och religiösa ledare m.fl.) har nåtts
av sex- och samlevnadsundervisning genom Rädda Barnen
(aug.–dec. 2017).606
I Bolivia har Unicef med stöd av Sida utvecklat en modell för
utbildning om menshygien med hjälp av lek som pedagogisk
metod607. I Etiopien förs för första gången en diskussion med
utbildningsdepartementet om sex- och samlevnadsundervisning genom Sidas stöd till UNFPA.608
Stärkt forskningskapacitet
Det är Sidas bedömning att utvecklingen mot målet att stärka
forskningskapaciteten i låg-inkomstländer går delvis framåt,
om än från en låg nivå. I Afrika söder om Sahara finns bara 91
forskare per en miljon invånare, jämfört med världsgenomsnittet på 1083.609 Det finns låginkomstländer som har explicita
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ambitioner att stärka forskning610 och afrikanska länders statliga bidrag till forskning ökar om än från en mycket blygsam
nivå.611Utmaningar för lokala universitet att bedriva forskning
är bland annat att undervisningsbördan är stor, att forskningsmedlen är begränsade och att låga löner tvingar forskarna att
delvis försörja sig som konsulter eller privatlärare. Men villkoren förbättras på flera håll. I Uganda planeras det landspecifika
forskningssamarbetet gå in i en avslutande avtalsperiod; där
har också statliga medel för forskning budgeterats, troligen
delvis som resultat av vår dialog.612
Forskningskapacitet stöds också genom program för forskare som avslutat sin forskarutbildning (så kallade post-docprogram). Vid insektsforskningsinstitutet icipe i Nairobi får
forskare från ett stort antal afrikanska länder tillgång till organisationens avancerade forskningsutrustning under ett par år.613
Forskningskonsortiet African Economic Research Consortium
(AERC) har under 30 år bidragit till att utbilda knappt 4 000
masterexaminerade ekonomer, men också 400 doktorer (PhDs)
i nationalekonomi. Många av dessa AERC-alumner finns i centrala positioner i sina länders förvaltningar (vid finansministerier och centralbanker etc).614
En utmaning för forskningssamarbetet är att förbättra
jämställdheten. Det gäller dels könsbalansen i forskarkåren,
där färre kvinnor än män genomgår universitetsutbildning i
låginkomstländerna och traditionellt manliga ämnesområden
dominerar (naturvetenskap och teknik). Det gäller också forskningens innehåll. Det finns ett antal exempel på forskning som
explicit adresserar jämställdhetsfrågor och kvinnors situation,
men en sammanfattande bedömning är att utvecklingen går
relativt trögt.615
Forskningssamarbetet bidrar till att lägga grunden för de
institutioner som är nödvändiga för att länder ska utvecklas och
fattigdomen ska minska. Prioriteringarna för svenskt bistånd
med fokus på de allra fattigaste och på konflikt- och postkonfliktländer motiverar arbetet med att utveckla forskningssamarbete i länder i konflikt och fragila situationer. Sida undersöker
förutsättningarna för hur forskningsstöd kan utformas i sådana
länder.
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Forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och
hållbar utveckling
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet att främja
global, regional och nationell forskning av relevans för låginkomstländer och -regioner går delvis framåt. Stärkt kapacitet
att forska och analysera är viktiga motmedel när det fria och
öppna kunskapssamhället utmanas. Sverige hävdar vikten av
akademisk frihet: enskilda forskares yttrandefrihet och forskningens och forskningsinstitutionernas oberoende och kvalitet,
allt i syfte att främja forskning för utveckling. Ett exempel är
Sidas stöd till det samhällsvetenskapliga rådet Arab Council for
the Social Sciences (ACSS) som i en överlag repressiv region
verkar för att förbättra tillgången till tillförlitliga data och analyser. Under 2018 har antalet ansökningar till ACSS ökat med
över 200 för ”junior scholars” vilket visar att nätverket behövs
och når ut.
Forskning har också stor betydelse för att nå målen inom
Agenda 2030. Men forskningen måste finansieras. Inom Global
Forum for Funders, ett forum för forskningsfinansiärer och
biståndsaktörer som mobiliserar omfattande stöd till internationell forskning av relevans för hållbarhetsmålen, driver Sida
att forskningsmedlen också ska vara tillgängliga för forskare
från låginkomstländer.616
Forskning om jordbruk och förvaltning av naturresurser
är viktig för att öka avkastningen i jordbruket och hantera klimatförändringar. Forskning i Etiopien har till exempel lett till
förbättrade jordbruksmetoder genom att gödseltillförsel och
annan markbehandling matchas mot det specifika näringsbehovet hos olika grödor, allt beroende på jordens kvalitet och
grödans växtstadium. Detta har visat sig dubblera skörden och
minska kostnaderna för bönder i områden där jorden är utarmad och näringsfattig.617 Genom Belmont Forum (en gruppering av forskningsfinansiärer som stödjer internationella forskargrupper som studerar miljöförändringar och deras effekter)
bidrar Sida till en utlysning på temat ”Oceans Sustainability”.
Sidas medel går till forskare från låginkomstländer, där effekterna av klimatförändringen är omfattande och akuta.618
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Hotet mot den egna hälsan är stort för människor som
lever i fattigdom. Vi stödjer hälsoforskning i olika former, bland
annat genom WHO-programmet HRP (Human Reproduction
Programme). Forskning från HRP har visat att läkemedlet
Karbetocin är lika effektivt som Oxytocin för att hindra nyförlösta mödrar från att förblöda, en viktig orsak bakom mödradödlighet. Till skillnad från Oxytocin behöver Karbetocinet inte
kylförvaras, vilket ökar möjligheterna att rädda livet på kvinnor
som föder barn under förhållanden där det är svårt att lagra
läkemedel korrekt. Baserat på forskning från HRP har WHO
också uppdaterat sina rekommendationer om användning av
olika typer av läkemedel som hindrar förblödning vid barnsbörd.619 Ett annat WHO-program, TDR (Special Programme for
Research and Training in Tropical Diseases), har tagit fram en
dataplattform som samlar forskning om bland annat snäckfeber (bilharzia) och andra förbisedda tropiska sjukdomar. Mer än
en miljard människor drabbas av dessa sjukdomar och systematiska sammanställningar av förekomst och behandlingsresultat är ett viktigt verktyg för att bekämpa dem.620
Forskningstillämpning och innovation
Vad gäller målet att främja forskning som genom innovation
kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling,
bedömer Sida att utvecklingen delvis går framåt. För att forskning ska leda till nya metoder, produkter och policyer måste
forskningsresultaten kommuniceras, inom forskarsamhället
och med omgivningen. Vårt stöd bidrar till att internationella
forskningsresultat blir mer tillgängliga och att medvetenheten
om betydelsen av forskningskommunikation och verktygen för
att kommunicera ökar (till exempel genom digital och öppen
tillgång till forskningspublikationer).621
Sida stödjer Grand Challenges Africa, som drivs av African
Academy of Sciences (AAS). Grand Challenges Africa ger medel
för forskning som har nära band till tillämpningar som är relevanta för att bekämpa fattigdom. Ett exempel är lösningar på
problem inom ”WASH” (vatten, sanitet och hygien) bland urbana
fattiga, där en första utlysning resulterat i 166 ansökningar. De
mest lovande av de innovationer som forskningsansökningarna
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handlar om förväntas kunna skalas upp, kommersialiseras och
ge resultat för fattigdomsbekämpning och utveckling.622
Vi bidrar också till att universitetens roll förstärks i innovationsprocesser. I Bolivia, till exempel, samarbetar universitet,
civilsamhälle och näringsliv inom ramen för en nationell plan
för innovation. Samtidigt genomför Universidad Mayor de San
Simon (UMSS) i Cochabamba ett lokalt masterprogram inom
innovation.

Sammanfattande analys och bedömning
Utbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för
ett samhälles utveckling. Utbildning är ett viktigt verktyg för
människor att ta sig ur fattigdom och leva längre och hälsosammare liv. Utbildning av god kvalitet bygger på fungerande
utbildningssystem: från förskolan, via grundutbildning och
yrkesutbildning, till högre utbildning, inklusive lärarutbildning.
Kvaliteten i den högre utbildningen stärks av att universiteten är
forskande organisationer som tar till sig och utvecklar ny kunskap. Den analytiska förmåga som stärks av forskarutbildning
och forskning främjar också ett samhälles förmåga till kritiskt
tänkande och innovation. I förlängningen är detta avgörande för
att människor som lever i fattigdom ska få bättre levnadsvillkor.
Sida bedömer att det svenska biståndet inom utbildningsområdet är relevant och bidrar till goda resultat genom stärkt
kapacitet av utbildningssystemen, ett ökat fokus på kvalitet och
inkludering samt ökad jämställdhet och bättre förutsättningar
och valmöjligheter för människor som lever i fattigdom. Detta
bidrar till stabilare institutioner och en inkluderande och hållbar utveckling i linje med principen i Agenda 2003 om ”Leave no
one behind”. Utbildning av god kvalitet för alla är en av de allra
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje
samhälle.
Vi bedömer även att ansatsen att långsiktigt stärka kapaciteten av de nationella utbildningssystemen liksom att stärka
det nationella ägarskapet blir allt viktigare. Förbättrad kapacitet
att planera, genomföra och följa upp nationella utbildningsplaner är avgörande för god kvalitet i utbildningen och kunna bidra
till bättre kunskaper i skolan. Dessutom är den tydliga beto-
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ningen på jämställdhet, och på utbildning som en rättighet och
ett livslångt lärande, fortfarande betydelsefullt.
Övergripande kan vi konstatera att utvecklingen mot
ökad forskningskapacitet och utvecklingsrelevant forskning i
Sidas samarbetsländer delvis går framåt. Betydelsen av lokal
forskningskapacitet, liksom av forskning och innovation för
utveckling, betonas i olika internationella sammanhang, och
tillgången på forskningsmedel ökar globalt sett.623 För att
forskningen ska vara relevant och leda till lokalt förankrade
lösningar krävs jämlika internationella forskningssamarbeten. Forskningsmedlen ökar dock inte i de fattigaste länderna
och i de länder som vetenskapligt släpar efter.624 Det öppna
kunskapssamhället utmanas på många håll, den akademiska
friheten hotas och det finns ibland en tilltagande vetenskaplig skepsis. Stärkt kapacitet att forska och analysera är ett
viktigt motmedel som gynnar en demokratisk utveckling.
Sammantaget bedömer vi att vår portfölj av forskningsinsatser
är relevant såväl i relation till vad som händer i vår omvärld som
till de mål som Sida arbetar mot. Enskilda insatser bedöms
regelbundet utifrån verksamhetens nuvarande relevans och
vetenskapliga kvalitet. Vi försöker även komplettera portföljen
på områden som tidigare bedömts svaga, bland annat genom
nya stöd inom humaniora och antimikrobiell resistens.
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Humanitärt bistånd
I början av 2019 behövde cirka 132 miljoner människor i 58
länder humanitärt stöd till en uppskattad kostnad av närmare
27 miljarder US-dollar.625 I slutet av 2019 hade siffran ökat till
nära 168 miljoner människor.626 Väpnade konflikter fortsätter att
vara huvudsaklig orsaken till humanitära behov. Cirka 80 procent av de humanitära behoven uppskattas ha sin grundorsak i
konflikt. Naturkatastrofer och klimatförändringar är ytterligare
en orsak, och uppskattningsvis 350 miljoner människor påverkas i genomsnitt varje år av naturkatastrofer.
Sidas stöd till humanitära kriser och katastrofer var 4 406
miljoner kronor under 2019, vilket motsvarar 17 procent av
totalt utbetalade medel. Merparten av anslaget gick till behovsbaserad assistans (2 478 miljoner kronor) och skyddsinriktade
insatser (1 036 miljoner kronor), medan en mindre andel gick
till specifika insatser för att öka inflytandet från krisdrabbad
befolkning (83 miljoner kronor) och för att stärka det humanitära systemet (552 miljoner kronor). Denna fördelning speglar
också de fyra målområden i strategin för Sveriges humanitära
bistånd genom Sida 2017–2020. Detta återspeglas också i
fördelningen i förhållande till de sektorer som kopplar till det
humanitära biståndet. Sektorn ”Materiell akuthjälp och stödfunktioner” är störst med nära 62 procent av stödet, följt av
”Humanitär samordning; skydd och stödfunktioner” med 20
procent, ”Livsmedelsbistånd” med 10 procent, ”Återuppbyggnad
och återanpassning” med knapp 6 procent, ”Beredskap för flera
risker” med 1,6 procent och ”Katastrofförebyggande och katastrofberedskap” med knappt 1 procent.

Vårt arbete under 2019
Sidas humanitära arbete styrs av den humanitära strategin,
vars huvudfokus är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla
mänsklig värdighet för människor drabbade av kriser, konflikt
eller andra katastrofliknande förhållanden. Detta är i linje med
de humanitära principerna (humanitet, opartiskhet, neutralitet
och oberoende), som är vägledande för Sidas verksamhet.
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Strategin har fyra stödområden:
• Behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons
• Ökat skydd för krisdrabbade människor samt ökad respekt
för humanitära principer och internationell humanitär rätt
• Ökat inflytande för krisdrabbade människor
• Stärkt kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet
Stödområdena är i sin tur uppdelade i 25 delmål. I den följande
resultatredovisningen utgår vi från stödområdena med nedslag
och exempel från olika typer av insatser och samarbeten.
Utgångspunkten för vårt humanitära arbete är alltid de globala humanitära behoven och hur de kan tillgodoses i enlighet
med de fyra humanitära principerna och internationell humanitär rätt (IHL). Vi säkerställer ett behovsbaserat humanitärt
stöd genom att ta fram krisanalyser baserat på FN:s och Röda
korsets humanitära responsplaner, underlag från utlandsmyndigheter, FN och andra samarbetspartner samt Sidas egen fältuppföljning till framförallt svåra områden med begränsat tillträde exempelvis Centralafrikanska Republiken, norra Nigeria,
Jemen och Venezuela. Totalt genomfördes 77 uppföljningsresor
2019.
Sidas stöd förmedlas genom tre huvudkanaler; FN:s årliga
samlade humanitära krisresponsplaner (vanligen 12 månaders
insatser), genom snabbfinansieringsmekanismen/RRM (för
vilka beslut kan tas inom 24 timmar), samt genom långsiktiga
stöd i syfte att främja resiliens (vanligtvis 3 år). Därutöver arbetar vi med flexibel finansiering genom att ge programbaserat
stöd till tre civilsamhällesorganisationer627 samt genom att ge
oallokerat stöd till multilaterala partner, exempelvis UNHCR
och Unicef. Det oallokerade stödet kan användas för oförutsedda eller underfinansierade behov under året. Vi stödjer även
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som kan
bidra med teknisk expertis i humanitära kriser samt med snabb
uppbyggnad av så kallade hubbar (dvs kontor och boendelösningar i svåra humanitära områden). Det humanitära biståndet
riktas även till flertalet så kallade metodorganisationer som
arbetar med metodfrågor i syfte att förstärka och utveckla det
humanitära systemet.
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Med utgångspunkt i krisanalysarbetet har Sida under året
fattat beslut om samt utbetalat medel till 28 avtalspartner i
34 kriser med omfattande humanitära behov 2019, inklusive
metodstöd. Kriserna beror framför allt på konflikter och naturkatastrofer. Störst stöd gick till Syrienkrisen (523 miljoner
kronor), Tchadsjökrisen (351 miljoner kronor), DR Kongo- (338
miljoner kronor) och Jemenkrisen (285 miljoner kronor).
Sida har även verkat för att stärka synergierna mellan det
humanitära biståndet och långsiktiga utvecklingssamarbetet i
syfte att minska det humanitära beroendet och verka för långsiktiga lösningar för de mest utsatta, exempelvis i Moçambique
där det humanitära stödet i cyklondrabbade områden främjar
en tydlig transitionsmodell där utvecklingsstödet tar vid.628
Ett annat exempel är samverkan med strategin för lån och
garantier som lagt grunden till ett samarbete med Grameen
Crédit Agricole Microfinance Foundation och UNHCR629, som
ska underlätta för flyktingar att få tillgång till kapital i Uganda.
I 89 procent av insatserna har jämställdhet integrerats, i
68 procent av insatserna har konfliktförebyggande integrerats
och 39 procent av insatserna har integrerat miljö och klimat.
Utfallet är snarlikt det från 2018.
En kartläggning av humanitära partners arbete med jämställdhetsintegrering indikerade dock att det finns brister i hur
insatser utformas ur ett jämställdhetsperspektiv630. Integrering
av jämställdhet misstolkas ofta som särskilda insatser för
kvinnor och flickor i stället för det bredare integreringsarbetet
som Sida strävar efter och som handlar om att planera och
utforma alla insatser utifrån kvinnors, flickors, pojkars och
mäns olika behov. Framsteg kunde dock skönjas hos våra partner vad gäller arbetet för ökat deltagande av flickor och kvinnor
i programmering och genomförande, bättre könsuppdelad data
samt bättre policyer och metoder.
Sida har fortsatt det kontinuerliga arbetet med att flytta
fram positionerna för att motverka mot korruption. Under året
har den humanitära enheten arbetat systematiskt och strukturerat med Sidas strategiska humanitära samarbetspartner i
samband med beredningar, dialoger, årsmöten och fältuppföljningar för att minska riskerna för korruption.
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Fler exempel på resultat i det humanitära arbetet som
länkar till Sidas övriga tematiska områden som exempelvis
jämställdhet, hälsa och miljö finns återgivet i respektive tematiskt kapitel.

Kritiska utvecklingsfrågor och resultat
Behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons
Sida bedömer att utvecklingen mot de mål som handlar om en
behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons har gått
i positiv riktning. I ett läge där humanitära behov vida överstiger
finansiella resurser krävs att det humanitära systemet, med
FN i förgrunden, ökar både effektivitet och kostnadseffektivitet.
Sida bedömer att responsen blivit snabbare än tidigare och att
humanitära aktörer har gjort tydliga framsteg när det gäller
att förfina metoderna för att identifiera behov och prioritera
responsplaner för att nå människor i störst behov av humanitärt stöd.
Sidas väletablerade allokeringsmodell631 med fokus på
den centrala humanitära principen om opartiskhet, är fortsatt
Sidas viktigaste verktyg för behovsbaserat stöd till de mest
utsatta. Våra krisanalyser och vårt humanitära stöd utgår i
stor utsträckning från FN-ledda behovsbedömningar632 Sidas
krisanalyser (totalt 19 under år 2019) möjliggör en opartisk fördelning av medel till organisationer som genomför humanitär
verksamhet i kriser och konflikter.
En stor andel av de humanitära medlen 2019, 81 procent,
betalades ut före utgången av mars633 för att säkerställa att
responsen på kriserna skulle bli så snabb som möjligt. Detta
kan jämföras med 75 procent 2018 och cirka 45 procent 2016.
Resterande 20 procent av anslaget behöll vi i en reserv för
oförutsedda, alternativt förvärrade, kriser. Tidiga utbetalningar
skapar möjligheter för partner att planera verksamheten,
säkra upphandlings- och logistikkedjor och en strategisk personalplanering, vilket är en förutsättning för effektiv humanitär
respons.
Sida bidrog också till FN:s humanitära landfonder i 18 kriser
tidigt under året. Ett stort mervärde är fondernas förmåga att

Diagram 3.53: Utbetalade medel inom de centrala
sektorerna för området 2019, mnkr
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snabbt anpassa det humanitära stödet efter nya eller förvärrade
humanitära behov. Under 2019 gick 25 procent av det totala
stödet från fonderna direkt till lokala partner.634 På detta sätt
bidrar Sida till den internationella strävan att en ökad andel
medel ska gå till lokala partner. Sida utnämndes till ordförande
i samordningsgruppen för OCHA:s landbaserade gemensamma
fonder i november 2019. Gruppen utgör en bra plattform för ett
proaktivt arbete med att stärka ett behovsbaserat förhållningssätt hos fler givare.
Under 2019 har Sida beviljat 89 stöd i den så kallade
snabbfinansieringsmekanismen och 52 hemställningar från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för hastigt uppkomna kriser. Bland dem kan stöd till naturkatastrofer
som i Moçambique efter cyklonen Idai och översvämningen i
Bangladesh nämnas.635 En uppföljningsresa till Moçambique
och Zimbabwe visade bland annat att det var särskilt viktigt att
nå ut genom civilsamhällesorganisationer eftersom multilaterala organisationer hade problem att nå ut i de drabbade områdena. Användningen av snabbfinanseringsmekanismen var i det
avseendet central för att lindra nöd.636
I syfte att effektivisera humanitär respons och tidigt lägga
grunden för hållbar utveckling i kriser och katastrofsituationer, intensifierade vi ansträngningarna för att öka samverkan
mellan humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete under 2019. Utöver de insatser där resiliens (motståndskraft, återhämtnings- och anpassningsförmåga mot
kriser och katastrofer) integrerats, finansierade Sida 2019 34
fleråriga humanitära projekt vars huvudmål är att främja resiliens hos målgruppen. Dessa insatser ger ökad förutsägbarhet
för genomförande organisationer, ökade möjligheter att länka
humanitära insatser till mer långsiktiga program och bättre
förutsättningar för en kontrollerad utfasning av humanitärt
stöd. Det senare kan exempelvis handla om att gå från humanitära kontantstöd till sociala trygghetssystem eller lägga grunden för tidiga utvecklingsinvesteringar.
Fler exempel på samverkan mellan humanitära insatser och
långsiktigt utvecklingssamarbete finns bland annat i Sudan.
Där finansierade Sida World Food Program för att bedriva lång-
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siktiga insatser mot undernäring, motståndskraft och klimatanpassning parallellt med humanitära livräddande insatser.637
Snabb utbetalning av humanitära medel bidrog till att vi kunde
planera och besluta om en treårig insats 2019.638
Det humanitära stödet kan kopplas till flera av de insatser
som genomförs inom Sidas utvecklingsbistånd. Till exempel
innehåller Sidas stöd till UNFPA viktiga komplement till de
humanitära skyddsinsatserna för kvinnor och ungdomar. Även
utvecklingsinsatser som syftar till efterlevnad av civilas rättigheter och skydd samt respekt för internationell humanitär rätt i
Jemen och minröjningsinsatser i Irak kopplar väl till det humanitära stödet.
Efter cyklonen Idai i Moçambique främjades en övergång
från humanitär respons till mer långsiktigt samarbete genom
strategisk samverkan mellan det arbete som vi bedriver inom
ramen för den humanitära strategin och landstrategin för
Moçambique.639 I Sahelregionen finansierar den humanitära
strategin treåriga insatser mot extrem undernäring men Sida
bygger samtidigt resiliens genom att finansiera FAO och insatser som främjar jordbruket med medel från de geografiska
strategierna. Uppföljning visar bland annat att tillgången till
mat har ökat där projektet genomförts.640
Miljö- och klimataspekter är centrala i flera humanitära
insatser, i synnerhet efter den första mest akuta fasen. För att
minska negativ miljö- och klimatpåverkan orsakad av flyktingläger finansierade Sida bland annat ett projekt där gas används
för matlagning, där totalt 96 000 gaskök distribuerats enbart
under 2019.641 Det gör att man inte behöver använda lika mycket
ved från de skövlingshotade skogarna runt flyktinglägren i Cox’s
Bazar i Bangladesh.
Hälsa är en viktig sektor för det humanitära biståndet
genom Sida. Under året fick WHO stöd till insatser i Syrien som
resulterade i att mer än totalt 590 000 personer kunde få tillgång till såväl akut ambulanshjälp som primärhälsovård, mer
avancerad hälsovård, psykosocialt stöd och annan hälsoservice.
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Ökat skydd för krisdrabbade människor samt ökad respekt för
humanitära principer och internationell humanitär rätt
Sida bedömer att myndighetens arbete för att ge skydd åt krisdrabbade människor har gett goda resultat 2019 men överlag
går utvecklingen mot dessa mål endast delvis framåt. Arbetet
med att verka för att öka respekten för den internationella
humanitära rätten (IHL) är utmanande då rätten i många fall
inte respekteras i de konflikter som pågår.
Flera av våra stöd 2019 gick till organisationer med specifika
skyddsmandat, bland annat Internationella Rödakorskommittén
(ICRC), UNHCR och Unicef. Utöver dessa gav vi stöd till ett
flertal organisationer som bedriver specifika skyddsinsatser,
såsom Norwegian Refugee Council (NRC), International Rescue
Committee (IRC), Oxfam och Rädda Barnen. Genom dem erhöll
hundratusentals krisdrabbade människor skydd och stöd i
humanitära kontexter, exempelvis i Myanmar/Bangladesh,
Nigeria, Sydsudan och Syrien.
Under 2019 finansierade vi flera riktade metodstöd som
syftar till att stärka det humanitära systemets övergripande
kapacitet inom skydd och ökad respekt för internationell humanitär rätt. Ett av stöden går till InterAction som syftar till att
stötta organisationer i tre länder (Nigeria, Myanmar och Irak)
att i högre utsträckning säkerställa skydd. Uppföljning av insatsen i Nigeria visar att InterAction bistår humanitära aktörer
med konkret stöd i att adressera skyddsrisker. Bland annat har
nya forum för att samordna skyddsinsatser identifierats för att
bättre hantera komplicerat skyddsarbete.642
Sida har sedan 2018 genomfört en särskild satsning på att
granska och föra dialog med strategiska samarbetspartner om
hur de integrerar skyddsfrågor för att bidra till att minska de
risker som krisdrabbade människor ställs inför. Dialogen med
NRC har exempelvis bidragit till att organisationen nu ser över
sin roll vad gäller skydd och att de tagit fram en ”Protection
Roadmap”643 för arbetet framåt. Av möten med organisationen
och i rapporteringen har vi dragit slutsatsen att NRC i viss mån
omprioriterat programmeringen på ett sätt som tyder på att de
nu integrerar skyddsfrågor mer systematiskt.
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Under flera år har vi även gett stöd till och fört dialog med
World Food Programme (WFP) för att ta fram en global skyddspolicy och en strategi för att integrera skydd och ansvarsutkrävande i verksamheten, inklusive datainsamling av skyddsrelaterade frågor. Vi bedömer att vi bidragit starkt till att WFP allt mer
inkluderar skydd i den operativa verksamheten och till att WFP
ökat sin budget för sitt arbete med skyddsfrågor.644
Genom stödet till The Alliance for Child Protection in
Humanitarian Action645 har en ny version av standarder för
skydd för barn tagits fram.646 Den lanserades 2019 och är ett
centralt verktyg för att stärka samordning, förbättra programkvalitet och tydliggöra grundprinciper för aktörer som jobbar
med skydd av barn.
Personer med funktionsnedsättningar har ofta särskilt svårt
att hantera kriser, vilket uppmärksammas allt mer. ECHO har
publicerat operativa riktlinjer, och Sida bidrog i ett tidigt skede
till nya IASC-riktlinjer om funktionsnedsättning i humanitära
kriser.647 Våra studier om hur partner arbetar med funktionsnedsättning från 2018 har legat till grund för fördjupad dialog i
dessa frågor under 2019.
Arbetet med att stödja respekten för internationell humanitär rätt (IHL) har fortsatt och i viss mån expanderat under 2019.
Genom stöd till Diakonia bidrog vi till ökad kapacitet hos flera
lokala aktörer och humanitära samordnare i Mellanöstern för
att förbättra möjligheterna att förhandla om humanitärt tillträde samt bedriva påverkansarbete för skyddsfrågor. Stödet
bidrog bland annat till att underlätta OCHA:s dialog med parter
i Syrienkonflikten gällande barnsoldater.648
Inom arbetet med IHL var Sidas stöd till ICRC betydelsefullt.
ICRC:s arbete med IHL är både operativt, förebyggande och
normativt. ICRC dokumenterar och följer upp kränkningar av
IHL, utbildar väpnade aktörer och utvecklar det normativa, folkrättsliga ramverk som IHL utgör.
En central fråga 2019 har varit det fortsatta arbetet med att
främja IHL även vid användning av nya teknologier för krigföring
och cyberkrigföring. ICRC och Sida har också lagt vikt vid att
säkerställa att internationella och nationella antiterroråtgärder
inte underminerar humanitärt arbete med utgångspunkt i IHL.
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Sida bedömer att utvecklingen inte går åt rätt håll vad gäller
hur antiterror- eller sanktionsåtgärder påverkar humanitär
verksamhet. En slutgiltig svensk position i frågan håller fortfarande på att utarbetas.
Sidas dialogarbete med andra givare som relaterar till de
humanitära principerna har i övrigt även handlat om metoder
för behovsbaserad allokering av humanitära medel och om
policydiskussioner gällande exempelvis relationen mellan
humanitär verksamhet och freds- och stabiliseringsinitiativ. Vi
var också aktiva i mer landspecifika frågor, exempelvis i Libyen i
frågan om behovet av ett ökat engagemang för frihetsberövade
migranter i förvar, i Mali i frågan om relationen mellan humanitär och militär verksamhet och i Sudan där Sidas dialog bidrog i
utformningen av en ny strategi för skyddsarbetet i landet.
Ökat inflytande för krisdrabbade människor
Sidas partner ska säkerställa att krisdrabbade människor får
inflytande över hur humanitära insatser utformas och genomförs. Komponenter för interaktion med och återkoppling från
berörda kvinnor, män, flickor och pojkar finns i de flesta insatser och var en central dialogfråga gentemot bland annat Unicef,
UNHCR, ICRC, Svenska kyrkan och Oxfam 2019. Sida bedömer
överlag att myndighetens humanitära partner har fungerande
mekanismer för att fånga upp krisdrabbade människors åsikter
och idéer som gör att de kan justera sitt arbete därefter. Sida
bedömer att utvecklingen gentemot målen inom detta stödområde över lag var positiv.
Vi har både arbetat med globalt påverkansarbete och stött
specifika projekt för att stärka inflytande, dialog och ökad
transparens. En av våra partner, CHS Alliance, har sedan 2016
bedrivit påverkansarbete och kapacitetsutveckling på global
nivå för att fler organisationer ska integrera Core Humanitarian
Standard (CHS) i sin verksamhet. Ett resultat är att flertalet
humanitära organisationers kapacitet för att förbättra kvaliteten i responsen, baserat på återkoppling och deltagande från
krisdrabbade människor, har ökat, framför allt genom utbildningar.649
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För att krisdrabbade människors röst ska bättre informera
responsen på landnivå driver Sidas partner CHS Alliance
exempelvis ett projekt i Tchad i samarbete med Ground Truth
Solutions (GTS). Projektet har samlat in data om och synpunkter på den humanitära responsen för att göra den mer träffsäker, effektiv och transparent. Resultaten av studierna har lett till
att Tchads humanitära responsplan nu inkluderar mål för att
öka ansvarsutkrävandet.650
Sida finansierar ett projekt i Centralafrikanska republiken
för att öka kvaliteten på den humanitära responsplanen genom
att etablera en mekanism för att ta emot klagomål och samla
in data genom fältenkäter och en hotline. Fältstudier initierades för att säkerställa att den krisdrabbade befolkningens
röster kommer in i processen när FN tar fram den humanitära
responsplanen för 2020. Sida arbetar för att lärande från de två
projekten delas med andra givare och FN:s humanitära landteam i andra länder.
Genom att ge stöd till metod- och policyorganisationer som
löpande publicerar sina studier – framför allt Humanitarian
Policy Group på Overseas Development Institute (ODI), ALNAP
och ICVA har tillgången till information och kunskap om det
globala humanitära systemet och vad som ger resultat ökat. Vi
bedömer att dessa organisationers arbete har bidragit till att
skapa bättre förutsättningar för deltagande och ansvarsutkrävande såväl globalt som på landnivå.
Kontantstöd är ett effektivt sätt att för människor som är i
behov av humanitärt stöd att själva avgöra hur stödet kan ge
största möjliga nytta. I mars 2019 kom Sverige och sex andra
givare överens om gemensamma riktlinjer i arbetet med kontantstöd, i linje med Grand Bargain. Riktlinjerna baseras på tio
principer där ansvarsutkrävande, transparens och ett flertal
andra komponenter ingår.651, 652
Stärkt kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet
Sidas bedömning är att det humanitära systemet blir allt mer
effektivt och att behovsanalyserna blir allt bättre.
Stöd till den FN-ledda humanitära samordningen i fält utgör
även fortsättningsvis en grundbult i Sidas arbete. Vi stödde FN:s
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humanitära samordningsorgan OCHA:s verksamhet på landnivå
och regional nivå liksom UNHCR för samordningen i flyktingsituationer.653 Sida fortsätter även se till att all finansiering,
med vissa undantag, riktas till insatser inom de samordnade
humanitära responsplanerna. Att Sidas stöd till implementering
av responsen betalades ut tidigt på året är också betydelsefullt
för en effektiv och ändamålsenlig respons. Vår behovsbaserade
allokeringsmodell har fått uppmärksamhet internationellt och
vi delade kunskap om den med ett flertal intresserade givare
under 2019, framför allt inom ramen för OEDC:s peer review.
Sida har arbetat aktivt med genomförandet av
Sveriges åtaganden inom den så kallade Grand Bargainöverenskommelsen, som förhandlats fram för att göra systemet mer effektivt. Vi har exempelvis förstärkt vårt arbete med
programbaserat stöd till ett urval strategiska partner i syfte att
underlätta deras rapportering och bidra till flerårig finansiering och planering.654 Detta svarar mot två av Grand Bargains
nio arbetsområden. Inom ramen för Grand Bargains olika
arbetsströmmar har vi tillsammans med UD också deltagit i de
arbetsgrupper som är relevanta för Sverige, för att bidra till att
planerna genomförs.655
Sverige lyfts av OECD-DAC656 upp som ett föregångsland
när det gäller att ge mångårig och flexibel finansiering. Det är
något som minskar kostnaderna och gynnar stärkt kapacitet
och effektivitet i det humanitära systemet.657
Många av Sidas strategiska partner vidareförmedlar medel
till lokala organisationer. Aktörer som Svenska kyrkan, Svenska
Missionsrådet och Svenska Röda Korset arbetar specifikt
med insatser för att öka lokala organisationers kapacitet och
därmed deltagande med stöd av Sida. Som nämnts ovan gick
25 procent av medlen till de humanitära landfonderna till lokala
organisationer.
Sidas dialog med OCHA är väl samordnad med Utrikes
departementet, som bidrar med kärnstöd till organisationen.
Genom dialogen kunde Sverige genom Sida och sitt stöd till
de humanitära landfonderna påverka OCHA, att effektivisera
det humanitära systemet för att nå en snabbare respons, nå
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de bäst placerade aktörerna och säkerställa att de humanitära
responsplanerna fokuserar på att nå de mest sårbara.658

Sammanfattande analys och bedömning
OECD:s peer review av Sveriges utvecklingssamarbete och det
humanitära biståndet kommer till slutsatsen att Sverige är en
effektiv och principfast humanitär givare och att det svenska
humanitära stödet är väl i linje med Grand Bargain, som syftar
till att effektivisera och öka finansieringen för humanitärt
bistånd. Kvaliteten i Sidas partnerskap med humanitära aktörer
har stärkts, framför allt genom att vi har förmedlat ”välbehövlig, långsiktig förutsebarhet” till partner som arbetar i utdragna
kriser. OECD anser också att den behovsbaserade allokeringsmodellen gör det möjligt för Sida att engagera sig i bortglömda
kriser utan att styras av politiska intressen.659
Vi bedömer att vårt humanitära bistånd 2019 även fortsättningsvis har bidragit till två tydliga effekter:
1) Ö
 kad effektivitet i den humanitära responsen, genom ökad
andel utbetalning i början på året (81 procent januari till
och med mars), användning av Sidas snabbmekanism
(Rapid Response Mechanism, RRM) samt Sidas krav på
att allt stöd, med några få undantag, ska rymmas inom de
FN-samordnade responsplanerna.
2) O
 partiskhet i det humanitära arbetet, genom att Sida använder den behovsbaserade allokeringsmodellen, i vilken stöd
till kriser baseras på de humanitära behoven oavsett var de
uppstår.
I praktiken betyder det att Sidas humanitära stöd når grupper
och länder som annars nås av begränsad assistans, så kallade
bortglömda kriser såsom Centralafrikanska republiken och
Kamerun.
Stödet har bidragit till att rädda liv och lindra nöd i ett stort
antal kriser i världen 2019 trots säkerhetsutmaningar och
komplicerade konflikter. Denna slutsats baseras på de över 70
uppföljningsresor som vi gjort 2019, återkommande uppföljningsmöten med partner och dialog med nyckelaktörer inom
det humanitära arbetet, såsom andra givare, FN, internationella
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och nationella organisationer. Fältuppföljningen har även bidragit till att stärka vår analyskapacitet och gjort att stödet kan
riktas till de mest utsatta.
Sida bedömer att flera humanitära aktörer upplever utmaningar med att ta större hänsyn till utvecklings- och fredsrelaterade mål utan att detta får konsekvenser för hur man
som humanitär aktör uppfattas i förhållande till oberoende,
opartiskhet och neutralitet, särskilt i konfliktmiljöer. Det riskerar i sin tur att påverka operativa humanitära organisationers
tillträde till människor i nöd. Sidas arbete inom detta område
kommer även i fortsättningen att vara betydelsefullt.
Vår bedömning är att vi har haft förmågan att snabbt ställa
om när en situation försämras, bland annat med hjälp av
snabbfinansieringsmekanismen. Däremot har det varit svårare
att ställa om när utvecklingen förbättras, till exempel i situationer med nya fredsavtal, där konflikten avtar eller när humanitärt stöd kan fasas ut.
Under 2019 arbetade vi aktivt för att stärka det operativa
samspelet mellan humanitära insatser och utvecklingsinsatser,
bland annat genom att tillsätta åtta tjänster specifikt med det
syftet. Samverkan har blivit starkare, men vi måste ha en fördjupad diskussion med utgångspunkt i den vanligaste typen av
humanitär kris, nämligen en intern väpnad konflikt där staten
är en av flera konfliktparter. Sida har redan i nuläget identifierat
modeller för ökad samverkan, bland annat för att utvecklingsaktörer ska kunna ta över när en humanitär insats fasas ut, och
för att utvecklingsmedel ska kunna trappas upp successivt i
fragila miljöer.
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Informationssäkerhet
I Sidas regleringsbrev för 2019 framgår att vi ska redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig
informationssäkerhet samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.
Som svensk myndighet ansvarar vi för att de egna informationshanteringssystemen uppfyller grundläggande och särskilda
säkerhetskrav så att verksamheten kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Behovet av säkra ledningssystem ska också
särskilt beaktas. Vi ska också skyndsamt redovisa it-incidenter
som allvarligt kan påverka säkerheten i vår informationshantering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sidas arbete med informationssäkerhet under 2019
Sida har under året fortsatt att utveckla ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, där målet är att informationssäkerhet
utgör en naturlig del av organisationens arbetssätt och kontinuerligt beaktas i det arbete som bedrivs. Vi har också arbetat
med åtgärder, utifrån genomförd säkerhetsskyddsanalys, i
enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Eftersom 2018 var ett år när vi utvecklade nya lösningar
inom informationssäkerhetsområdet, har 2019 varit ett år med
fokus på att få verksamheten att förstå och komma in i nya
arbetssätt. Arbetet under året har också präglats av ständiga
förbättringar och trimning av processer och rutiner.
Informationssäkerhetsorganisationen inom Sida har fortsatt
att etableras till en gruppering med representation från olika
delar av Sida. Rekrytering har även påbörjats för ytterligare två
tjänster inom området.
Arbetet under året har resulterat i bland annat följande:
• Vi har reviderat informationsklassificeringsmodellen för att
stödja den nya säkerhetsskyddslagstiftningen samt förenkla
för organisationens användare att skapa rätt grunder för
säkerhetsskydd. Vi har vidare fortsatt etablera och förbättra
den tekniska miljön och rutiner för hantering av särskilt
skyddsvärd information.
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• Vi har ökat medvetenheten kring styrkor och risker i Sidas
it-miljö tack vare genomförda riskanalyser och tekniska
granskningar.
• Vi har haft en närmare dialog med aktörer som är viktiga för
informationssäkerhetsarbetet på de utlandsmyndigheter där
Sida verkar.
• Vi har arbetat fram en metodik för att bedöma säkerhetsaspekter vid nyttjande av ny teknik i Sidas digitaliserings
arbete.
• Vi har tagit fram en ny säkerhetsskyddsplan.
• Vi har vidareutvecklat säkerhetsprövningsorganisationen.
• Vi har skapat bättre förutsättningar för att hantera
informationssäkerhet i upphandling, framför allt tack vare att
det under året genomförts en upphandling av Sidas drift- och
supportleverantör.
Som en del i Sidas incidenthanteringsprocess finns en rutin för
att rapportera till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten. Ansvaret för att bedöma vilka incidenter som ska rapporteras ligger på Sidas Security Incident Manager, som också
genomför rapporteringen. Under året har en sådan incident
rapporterats.

Slutsats och bedömning
Vi bedömer att åtgärderna ovan fortsätter att bidra till att organisationen får bättre och säkrare verktyg, metoder och system
för att säkerställa korrekt och lagenlig hantering av information. Åtgärderna lägger också grunden för ett mer proaktivt och
strukturerat informationssäkerhetsarbete och skapar förutsättningar för en medveten och strukturerad styrning av säkerhetsåtgärder. Det är ett arbete som behöver fortgå och ständigt
förbättras.
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Jämställdhetsintegrering
I Sidas regleringsbrev för 2019 framgår att vi ska redovisa resultat
av de åtgärder som vidtagits avseende jämställdhetsintegrering,
för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för
jämställdhetspolitiken.
Sidas plan660 för jämställdhetsintegrering har haft som övergripande mål att 1) svenskt utvecklingssamarbete har genomslag
vad gäller jämställdhet, 2) är uppföljningsbart och fokuserar på
resultat för kvinnor och flickor, män och pojkar, och 3) att Sida
präglas av en jämställd, öppen och inkluderande organisationsoch ledarkultur. Sida har under 2019 utarbetat ett utkast till en
ny plan som bygger vidare på erfarenheterna från tidigare plan,
och är anpassad till Sidas nya verksamhetsplan för perioden
2020–2022.661

Operativt arbete för ökad jämställdhet
För att stärka jämställdhetsintegreringen har vi under året
fokuserat på att öka kompetensen kring jämställdhetsanalys,
kvalitetsgranskning av policymarkörer samt att stärka länken
till mångdimensionell fattigdomsanalys och övriga perspektiv
(miljö- och klimatperspektiv, konfliktperspektiv och rättighetsperspektiv). Vi har vidare prioriterat en strategiskt inriktad
integrering inom energisektorn, ekonomisk egenmakt, handel,
innovativ finansiering, miljö/klimat, sociala skyddsnät samt
att definiera dialogfrågor som är särskilt anpassade till dessa
områden.
2019 hade 89 procent av utbetalda medel jämställdhet
som huvudsyfte eller delmål. Inom de produktiva sektorerna
har jämställdhet som huvudsyfte ökat för handelsrelaterade
insatser från 0 procent 2017 till 23 procent 2019. I Afrika har en
handlingsplan för jämställdhetsintegrering662 för utlandsmyndigheter och samarbetspartner utarbetats och i det regionala
utvecklingsarbetet med Afrika söder om Sahara har rekryteringen av en nationell programhandläggare specialiserad på
jämställdhet bidragit till att stärka förutsättningarna till ett ökat
fokus på jämställdhet.663
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Partner i Asien och Oceanien, särskilt inom fiske, jordbruk
och skogshantering har i ökad utsträckning använt sig av den
lokala helpdesk (WOCAN) som etablerades 2015 och är tillgänglig för partner, vilket ökat organisationernas kapacitet
och förmåga att integrera jämställdhet i sina program. Mycket
arbete kvarstår dock för att jämställdhet ska genomsyras i hela
verksamheters strategiska planer, program och system för
uppföljning.664
Sida har verkat för att stärka kvinnors, mäns, flickors och
pojkars specifika humanitära behov. På systemnivå har vi verkat
för bättre jämställdhetsanalyser i de FN-ledda responsplanerna, bland annat genom att delta i den jämställdhetsinriktade
arbetsgruppen inom Grand Bargain, ledd av UN Women, samt i
styrgruppen för det Sida-finansierade GenCap (vars uppdrag är
att tillhandahålla jämställdhetsrådgivare till FN-ledda humanitära landteam).665
För att fördjupa förståelsen för humanitära partners jämställdhetsintegrering genomförde Sida under 2018 en kartläggning som indikerade att det fortfarande finns en ojämn
förståelse för vad ett jämställdhetsperspektiv innebär och hur
detta kan göras på ett relevant sätt. Integrering av jämställdhet
förväxlas ofta med särskilda insatser för kvinnor och flickor i
stället för att planera och utforma alla insatser utifrån kvinnors, flickors, pojkars och mäns olika behov i enlighet med den
humanitära principen om opartiskhet. Enligt kartläggningen
rapporterade fyra av våra humanitära partnerorganisationer att
de nästan alltid eller oftast genomför en jämställdhetsanalys,
medan tio organisationer menade att de ibland gjorde sådana
analyser. En utmaning ligger i att jämställdhet fortfarande
anses vara en fokalpunkts eller rådgivares ansvar och inte är
tillräckligt institutionaliserat, särskilt vid fältkontor. Framsteg
kunde skönjas vad gäller ökat deltagande av flickor och kvinnor
i programmens genomförande, bättre könsuppdelad statistik
samt bättre policyer och metoder.666
En översyn av 18 humanitära landteam som gjorts av
UN Women (UNW) drog slutsatsen att enbart fyra landteam
hade en plan för att genomföra The Inter-Agency Standing
Committee (IASC) 2017 gender policy667 och endast 40 procent
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av landteamen hade jämställdhetsanalys som bas för utarbetande av humanitära behovsbedömningar. UN Women’s rapport
visar att nästan alla humanitära behovsbedömningar betonade
flickors och kvinnors behov i relation till könsrelaterat våld och
mödrahälsovård, men var sämre på att relatera till kvinnor och
flickor vad gäller försörjning, kontantbidrag och stöd i andra
sektorer.668
Sida har under året stärkt fokus på utbildning inom jämställdhet. Det har gjorts på tre sätt: 1) inom ramen för den
återkommande utbildningen i mångdimensionell fattigdom, där
jämställdhetsperspektivet är integrerat, 2) med specifika kurser
under Sidas så kallade läroveckor som äger rum två gånger om
året, och 3) genom utbildning av Sidas fokalpersoner för jämställdhet samt 4) genom utbildning för utresande och externa
aktörer. De regionala avdelningarna har också arrangerat
specifika utbildningar för utlandsmyndigheterna i sina samarbetsländer.
Kontinuerlig kvalitetssäkring av policymarkörerna har
stärkts, och Sidas statistikenhet såväl utbildar i policymarkörerna som genomför kvalitetssäkring av samtliga Sidas
insatser. Det har sammantaget medfört att kunskapen om och
resultatet av jämställdhetsintegrering har stärkts på Sida. Sida
kommer att ha ett fortsatt starkt fokus på uppföljning av jämställdhetsintegrering i hela projektcykeln under kommande år.
Sidas verktygslåda inom jämställdhet har uppdaterats under
året, med fokus på stärkt vägledning via tematiskt informationsmaterial inom handel, sociala skyddsnät, könsrelaterat
våld på internet samt inom vatten, sanitet och hygien.669
Dialog blir ett allt viktigare instrument för jämställdhetsintegrering med multilaterala organisationer, regeringar och
civilsamhällesorganisationer, och Sida har under året stärkt
dialogkompetensen inom jämställdhet. Vi för aktiv dialog med
multilaterala organisationer och följer upp deras jämställdhetsintegrering, och har under 2019 fokuserat på Världsbankens
jämställdhetsintegrering. Vi ingår i jämställdhetsnätverk och
grupper på nationell, regional och global nivå för att stärka
fokus på, och integrering av, jämställdhet.
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Internt arbete med jämställdhet
Sidas höga ambition vad gäller jämställdhet i det operativa
arbetet förutsätter motsvarande ambitionsnivå utifrån ett organisations- och arbetsgivarperspektiv. Därför inkluderade vår
jämställdhetsintegreringsplan även en särskild mångfalds- och
jämställdhetsplan för vår interna verksamhet, som följs upp
inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning. Vi följer
också upp nyckeltal för mångfald och jämställdhet två gånger
per år. Vi har sedan en tid haft en jämställd könsfördelning
inom chefskollektivet. De senaste åren har antalet kvinnliga
chefer ökat ytterligare och speglar i dag bättre den totala könsfördelningen inom Sida (69 procent kvinnliga chefer respektive
31 procent manliga chefer).670
Under 2019 har det interna stödet från avdelningen HR och
kommunikation stärkts när det gäller rekrytering och arbetet
kvalitetssäkras genom att HR-strateger deltar i hela processen.
Det nya arbetssättet/den nya rekryteringsprocessen innebär
att mångfaldsfrågan (där kön är en aspekt/faktor) är levande
genom hela processen.
HR-strategerna vid avdelningen HR och Kommunikation har
genomgått utbildning inom mångfald under 2019 för att kunna
vara ett ännu starkare chefsstöd i bland annat rekryteringar.
Under 2019 har också två chefsutbildningar, med fokus på
medveten rekrytering, genomförts. Chefsutbildningarna förväntas bland annat leda till en ökad mångfald genom att chefer
utvecklat förmågan att rekrytera fördomsfritt. Under 2019 har
Sida inlett en rekrytering av en organisationsutvecklare som
kommer få ett särskilt ansvar för mångfaldsfrågor på myndigheten.
Sida är aktiv i gruppen för myndighetssamverkan kring jämställdhet (JIM) och utbyter erfarenheter med andra myndigheter, och har deltagit i de möten som anordnats i Stockholm och
Göteborg.
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Slutsats och bedömning
Arbetet med jämställdhetsintegrering på Sida fortgår enligt plan
mot de uppsatta målen att svenskt utvecklingssamarbete har
genomslag vad gäller jämställdhet, att det är uppföljningsbart
och fokuserat på resultat för kvinnor, män, flickor och pojkar,
samt att Sida präglas av en jämställd, öppen och inkluderande
organisations- och ledarkultur. Sida kommer fortsätta det pågående arbetet med att kvalitetssäkra jämställdhetsarbetet, vidareutveckla kompetens av personal, stärka den normativa dialogen, stödja innovativa arbetssätt och stärka partnerskap och
samordning inom området. Sida kommer också att fortsätta det
pågående arbetet med att stärka jämställdhetsfokus inom alla
sektorer, men framför allt inom miljö och klimat, produktiva/
icke-sociala sektorer samt inom det humanitära arbetet.

Uppdrag att nå miljömålen
I Sidas regleringsbrev för 2019 framgår att vi ska analysera hur
myndigheten ska verka för att nå miljömålen.
Det svenska övergripande miljöpolitikmålet är det så kallade
generationsmålet som innebär att till nästa generation lämna
över ett samhälle där nuvarande miljöproblem i Sverige är
åtgärdade, utan att miljö- och hälsoproblemen utanför landets gränser har ökat. Målet är vägledande för miljöarbetet på
alla nivåer i Sverige och styr internationellt agerande. Agenda
2030 och de globala målen för hållbar utveckling är kopplade
till generationsmålet eftersom internationellt samarbete är
avgörande för att komma tillrätta med de gränsöverskridande
miljöutmaningarna.

Sidas bidrag för att nå miljömålen
År 2017 uppdaterades Sidas miljöanalys671 som kombinerar
miljöutredning med analys av miljömålsarbetet. Analysen
konstaterade 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 så pass stor att också Sverige påverkas. Sidas samarbetsländer bidrar i dag relativt marginellt till global miljöpåver-
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kan eller till regional miljöbelastning på exempelvis Östersjön.
Vårt bidrag till de svenska miljökvalitetsmålen är därmed relativt begränsat.
Utredningen lyfte även fram att generationsmålet i korthet
handlar om att Sverige inte ska lösa sina egna miljöutmaningar
genom att ”exportera” dem till andra länder. Detta innebär att
det å ena sidan handlar om vad Sverige importerar (miljöbelastning från produktion och transport av importvaror), och å
andra sidan om vad svenska företag producerar i andra länder
och miljöbelastning från detta. Sidas samarbetsländer utgör
överlag inte viktiga importländer för svensk del. Genom dialog
och samverkan med internationella partner, samverkan med
näringslivet och samverkan med andra myndigheter inom
ramen för Sveriges politik för global utveckling (PGU) och
Sveriges Agenda 2030-arbete kan vi dock i viss utsträckning
bidra till generationsmålet. Den sammanfattande slutsatsen
från den uppdaterade utredningen var ändå att generationsmålet och de svenska miljökvalitetsmålen är av relativt låg relevans som utgångspunkt för Sidas miljöarbete.672
Mot bakgrund av det ovanstående beslutade Sida att genomförandeplanen för arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen skulle införlivas i handlingsplanen för miljöarbetet
2017–2020 under miljöledningssystemet.673

Slutsatser och bedömning
Sammanfattningsvis görs bedömningen att Sidas verksamhet
inte i första hand bidrar till generationsmålet eller de svenska
miljökvalitetsmålen. Vi kan dock genom stöd till organisationer
som arbetar strategiskt och normativt med miljöfrågor (exempelvis UN Environment, World Resources Institute, Stockholm
Environment Institute) i förlängningen påverka miljöarbetet
i svenska importländer. Det kan i sin tur i viss utsträckning
bidra positivt till generationsmålet. Även genom samverkan
med svenska företag och andra aktörer, nätverk, partnerskap
och miljöorganisationer (exempelvis Swedish Leadership for
Sustainable Development, Swedish Investors for Sustainable
Development, Global Reporting Initiative, Swedwatch och Oxfam
med flera) kan Sida bidra till att främja hållbara produktionsmönster i utvecklingsländer.
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Garantiinstrumentets användning
i utvecklingssamarbetet
I Sidas regleringsbrev för 2019 framgår att vi ska redovisa användningen av garantier i utvecklingssamarbetet genom att redogöra
för det totala antalet utfärdade garantier, inklusive nya garantier
under 2019, storleken på garantiåtagandena, subvention av avgifter
samt mobiliserat externt kapital per strategistyrd verksamhet. Vi
ska även redovisa hur myndigheten bedömer garantiernas betydelse för strategigenomförande och måluppfyllelse.
Garantier syftar till att möjliggöra tillgång till finansiering och
investeringar genom att dela risk och öka tryggheten för långivare och investerare. På detta sätt kan garantier inom Sidas
verksamhet skapa förutsättningar för att nå ut till en kundkrets
som marknaden tidigare bedömt vara för riskfylld (fattiga
människor, små företag, osäkra/negligerade branscher etc.).
Dessutom bidrar riskdelningen till att mobilisera additionellt
kapital för utvecklingsändamål i enlighet med Addis Abeba
Agenda for Action. Det mobiliserade kapitalets omfattning beror
på garantiernas struktur. Att katalytiskt främja investeringar
i miljöer, branscher eller produkter som uppfattas som riskfyllda eller osäkra kan bidra till att finansinstitut och investerare i större skala ser dessa som nya, värdefulla marknader.
Garantierna utnyttjas bara ut om risken (förlusten) realiseras
och betalas då ut som skadefallsersättning.

Garantiverksamheten under 2019
Den beviljade garantiramen för Sida ökade med 2 miljarder
inför 2019 och uppgår nu till 14 miljarder. Äldre insatser i form
av så kallade utvecklingslån upptar ett utrymme på garantiramen om 683,4 miljoner kronor, vilket successivt trappas ned.
Tabell 3.25 på s. 130 visar antalet fristående garantiinsatser och total avtalad volym (garanterat belopp) per strategi vid
årets slut den 31 december 2019. Sidas avtal gällande garantier
innehåller normalt belopp både i utländsk valuta (vanligtvis US
dollar) och svenska kronor. För att ta höjd för eventuella valutakursförändringar har de avtalade beloppen i svenska kronor
därför ett visst påslag. Tabellen redovisar de avtalade max
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beloppen i svenska kronor vilka alltså innehåller ett valutakurs
påslag och skiljer sig således från tabell 4.19. som avser avtalade belopp i utländsk valuta omräknade till svenska kronor
enligt fastställd valutakurs vid rapporteringstillfället.
Under rubriken Mobiliserat kapital i tabellen framgår även
hur stort externt kapital som har tillhandahållits som en effekt
av Sidas garantiverksamhet. Detta är det belopp en motpart –
exempelvis en bank – är villig att investera i en verksamhet till
följd av det belopp som Sida garanterar. Vi beräknar och rapporterar mobiliserat kapital i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer. Tabellen redovisar även totalt betalda
subventioner per strategistyrd verksamhet för vid årsskiftet gällande fristående garantier. Subventionerna avser att täcka delar
av förväntad förlust respektive administrativa kostnader.
Per sista december 2019 hade vi 37 aktiva garantiinsatser
och ett åtagande inom garantiramen motsvarande 6,8 miljarder
kronor. Under året beslutade vi om fem nya garantiinsatser,
varav en i Bosnien och Hercegovina, två i Uganda, en för Afrika
regionalt samt en med fokus på Kenya och Uganda. De nya
garantierna uppgår till ett sammanlagt värde av 372 miljoner kronor i avtalat garantibelopp och mobiliserar ett kapital
om 617 miljoner kronor. Garantin i Bosnien och Hercegovina
syftar till ökad utlåning för gröna investeringar och de i Uganda
främjar dels energieffektivisering och investeringar i förnybar
energi genom utlåning till mikro-, små och medelstora företag,
enskilda organisationer och individer, dels finansiell inkludering och förbättrade försörjningsmöjligheter för flyktingar- och
värdsamhällen genom mikrokrediter. Den senare är vår första
garanti inom en strategi för humanitärt bistånd. Den regionala
garantin i Afrika stödjer utlåning för investeringar i förnybar
energi och garantin för Kenya och Uganda avser utlåning till
jordbrukskooperativ. Den sistnämnda är vårt första garantisamarbete inom ramen för Strategin om stöd genom svenska
organisationer i det civila samhället. Under 2019 avslutades åtta
garantiinsatser.
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Slutsats och bedömning
Garantier är ett integrerat instrument i genomförandet av ett
tjugotal av Sidas strategier. Garantiinstrumentet har visat sig
vara flexibelt och effektivt för att mobilisera externt kapital och
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. Utmaningar för verksamheten är bland
annat att design, identifiering av samarbetspartner samt förhandlingar i många fall är resurskrävande och att modellen för
finansiering av kostnader för garantiverksamheten är komplex.
Berednings- och beslutsprocesser tar därför ofta mycket tid i
anspråk.
Vi har också upplevt utmaningar i genomförandet av avtalade insatser. Eftersom samarbetsparten oftast är en kommersiell bank krävs i regel ytterligare lösningar för resultatuppföljning- och rapportering. Då de fattigdomsminskande effekterna
i många fall är indirekta är datainsamling för uppföljning och
utvärdering av resultat en utmaning. Flera av låneportföljgarantierna på nationell nivå i svagare kontexter har ett lägre
utnyttjande än förväntat. Detta beror till del på bristande kapacitet hos samarbetsparten att nå ut till avsedda målgrupper och
marknader samt avsaknad av tekniskt stöd kopplat till garantiinsatsen, samt i vissa fall på missbedömning av marknaden
under beredning och/eller ändrade förutsättningar.
Vi gör bedömningen att garantiinstrumentet har stor potential för att bidra till samarbetsstrategiernas genomförande och
måluppfyllelse. Metodutvecklingsarbete baserat på erfarenheter pågår kontinuerligt för att förfina garantiverksamheten
så att garantier ska kunna tillämpas på mest effektiva sätt
inom samarbetsstrategierna – det vill säga med hög additionalitet och relevans samt uppnå hög utnyttjandegrad. Vidare
är garantiinsatser Sidas främsta instrument för att mobilisera
additionellt kapital för utvecklingsändamål i enlighet med
Sveriges åtaganden i Addis Abeba Agenda for Action.
Mot denna bakgrund förutser vi en gradvis ökad användning av
garantiinstrumentet efter några år med oförändrade volymer.
På sikt – om bland annat ovan nämnda utmaningar hanteras –
bedömer vi att det finns goda förutsättningar till en kraftigare
expansion av garantiinstrumentet
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Tabell 3.25: Antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategi
Antal
garanti
insatser

Värde avtal,
tsek 2

Värde
mobiliserat
kapital, tsek 3, 4

Förväntad
förlust, tsek

Administrations
kostnader, tsek

Colombia

1

45 400

90 000

1 723

1 000

DR Kongo

1

20 599

37 843

1 588

Etiopien

1

23 050

42 345

1 457

Humanitärt bistånd

1

25 150

50 300

2 290

Kenya

1

33 002

75 172

1 470

Mali

1

15 578

48 000

1 689

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

3

894 939

4 735 880

93 500

Moçambique

1

48 263

75 172

1 030

Mänskliga rättigheter och demokratisering

1

67 000

101 628

1 785

Palestina

1

262 825

331 564

21 482

11

1 063 844

2 990 872

41 082

3 705

34 786

1 900
1 719

Strategi 1

Reformsamarbete i Östeuropa 5

984

Regionalt Afrika

4

850 560

1 344 140

Regionalt Asien och Oceanien

2

2 479 500

5 305 570

Rwanda

1

165 800

331 600

11 477

Socialt hållbar utveckling

1

184 221

307 034

5 850

Somalia

1

36 000

55 000

9 751

950

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

1

80 000

160 000

5 756

600

Tanzania

1

190 000

264 000

6 495

1 050

Uganda

1

68 025

90 500

Zambia

1

25 500

33 410

628

Zimbabwe

1

178 500

233 867

5 923

37

6 757 756

16 703 896

249 762

Totalt

861

12 769

1 	Tabellen avser s k fristående och gällande garantiinsatser per 2019-12-31. Under året avslutades 8 garantiinsatser. Avtalat belopp för, mobiliserat
kapital genom och subventioner av dessa är således inte inkluderade siffrorna här. Sida har även garantiåtagande om 683,4 miljoner kronor i det
äldre instrumentet U-krediter, vilka dock inte tas med i denna tabell p.g.a. att de är av annan karaktär och därför inte jämförbara med garantierna.
Se dock tabell 4.19 om ramutnyttjande per kategori där U-krediter inkluderas.
2 	Värdet i SEK för avtalat garantibelopp motsvarar det takbelopp i svenska kronor som Sida har avtalat om. I syfte att hantera valutarisker för Sida i
förhållande till garantireserven har en valutakursbuffert lagts på den avtalade valutan (exempelvis USD) relaterat till den växelkurs som förelåg då
avtalet slöts.
3	Värdet i SEK för mobiliserat kapital är omräknat från avtalat belopp i valuta (vanligtvis USD men även EURO) till rådande växelkurs vid beslutstillfället.
Innehåller således inget valutakurspåslag som i 2) ovan.
4 	Sida beräknar och rapporterar mobiliserat kapital i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer. Enligt dessa beräknas mobiliserat
belopp vid beslutstidpunkten för en garantiinsats och innebär ett uppskattat värde baserat på totalt avtalat belopp i valuta samt avseende garantins
totala löptid och fullt utnyttjande. Det mobiliserade beloppet rapporteras således endast en gång, som en klumpsumma för det år som insatsen
beslutats, och inte periodiserat per år under avtalsperioden.
5 	Fördelade på följande länder: Bosnien-Herzegovina (6), Georgien (1), Kosovo (1), Moldavien (1) och Ukraina (2)
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Administrativa kontrollmoment vid
bidragshantering
I Sidas regleringsbrev för 2019 framgår att vi ska redovisa hur vi
hanterar utbetalningar och återkrav av de medel för biståndsverksamhet som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, men
Sida administrerar. Det ska särskilt framgå vilka administrativa
kontrollmoment som finns.
Sida disponerar totalt drygt 15,4 miljarder kronor som vi ska
betala ut när regeringen eller Regeringskansliet har beslutat
det. I och med att vi disponerar medlen redovisar vid dem i
denna årsredovisning, trots att vi inte beslutar om medlen. Vi
behöver, enligt regleringsbrevet, inte redovisa prognoser eller
lämna någon fördjupad redogörelse för bemyndiganden i budgetunderlaget för dessa anslag och anslagsposter, och därför
ingår de inte i redovisningen av finansiella villkor, avsnitt 7.

Verksamhet under 2019
När Sida hanterar bidrag som avser Utrikesdepartementets,
Miljödepartementets och Näringsdepartementets insatser på
anslagsposterna 30, 31 och 33 följer vi Regeringskansliets vägledningar och rutinbeskrivningar för bidragshantering. Vi ska
då:
• utföra administrativa kontrollmoment av bidragsansökningar
för att säkerställa att ansökan innehåller begärd information
samt tillhörande bilagor
• betala ut medel korrekt och effektivt i enlighet med beslut
• bevaka att återrapportering och återbetalning av outnyttjade
medel sker i enlighet med beslut
• utföra en administrativ kontroll av inkommen återrapportering.
De prestationer som Sida har identifierat som relevanta att
redovisa för uppdraget framgår av tabell 3.26 och 3.27. Varje
insats motsvaras av ett eller flera regerings- eller regeringskanslibeslut. Utfallet för 2019 års bidragsutbetalningar på
berörda anslagsposter uppgår till totalt drygt 15,4 miljarder
kronor. Antalet betalningar uppgår till 357 vilket är en ökning
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sedan 2018. Antalet öppna insatser har under 2019 minskat
med 36 stycken till 549. Antalet granskade ansökningar 2019 är
92 stycken, vilket är samma antal granskade ansökningar som
2018. Antalet granskade återrapporteringar har ökat från 125
till 189 under 2019.
Sida har upprättat bemyndiganderedovisningen 2019 för
införande i Sidas årsredovisning. Se vidare kommentarer
i kapitel 4 Finansiell redovisning.

Tabell 3.27: Bidragshantering
2019
Antal öppna insatser1
Granskade ansökningar
Granskade återrapporteringar
1

2018

2017

549

585

596

92

92

70

189

125

97

Öppna instser är insatser som ännu inte har avslutats.

Slutsats och bedömning
Vår bedömning är att uppdraget under 2019 har utförts
på ett effektivt vis och med hög kvalitet i enlighet med
Regeringskansliets ”Vägledning för bidrag”, utifrån de förutsättningar som den delade ansvarskedjan innebär, se vidare
kapitel 5 Styrelsens fastställande.

Tabell 3.26: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tkr
2019

2018

Utfall

Antal
betalningar1

Multilaterala utvecklings- banker, fonder och
skuld- avskrivningar (ap 30)

4 122 896

Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ap 31)
Strategiskt inriktade bidrag (ap 33)
Totalt
Inkluderat återbetalningar
1

2017

Utfall

Antal
betalningar1

Utfall

Antal
betalningar1

16

3 538 306

14

2 824 146

13

10 711 993

76

10 797 113

70

8 861 279

67

635 319

265

538 025

266

973 883

257

15 470 208

357

14 873 444

350

12 659 308

337

-31 137

Varav 81 återbetalningar 2019, 57 återbetalningar 2018, 40 återbetalningar 2017.

-284 129

-15 453

Resultatredovisning

Förvaltningsanalys
Sidas totala utfall för förvaltningskostnader uppgick 2019 till
1 405 miljoner kronor vilket är en ökning med 64 miljoner
kronor, det vill säga 5 procent, jämfört med 2018. Den största
delen, cirka 44 miljoner kronor, rör ökade kostnader för
personal på utlandsmyndigheterna. Kostnader för subvention
av avgifter för administrativa kostnader avseende garantier
belastar från 2019 förvaltningsanslaget och uppgick under 2019
till 3,4 miljoner kronor. Kostnader för Sidas kommande flytt
till Botkyrka gick från 19,5 miljoner kronor 2018, då anslaget
belastades med stora kostnader i form av avsättningar, projektledning och konsultkostnader, ner till 2,4 miljoner kronor 2019.
Resterande kostnader har ökat med 29 miljoner kronor, vilket
är en ökning med 5 procent och omfattar bland annat ökade
kostnader för IT och informationssäkerhet.
Sidas förvaltningskostnader i relation till utbetalda medel,
som har varit fallande under åren 2010-2018, har under 2019
ökat något (se diagram 3.54: Förvaltningsanslag i procent av
sakanslag, utfall)
Förvaltningskostnaden varierar stort mellan olika typer av
strategier. Förvaltningskostnaden är betydligt lägre för de globalt orienterade tematiska strategierna, än för landspecifika
och regionala strategier. Orsaken till det är bland annat att de
tematiska strategierna i huvudsak hanteras från Stockholm,
medan de landspecifika och regionala strategierna till stor del
genomförs på utlandsmyndigheter. Även skillnader i arbetssätt
och insatsernas art påverkar kostnaden, vilket återspeglas i
exempelvis olikheter vad gäller genomsnittlig avtalslängd och
avtalsbelopp.
Förvaltningskostnaderna fördelar sig med 77 procent på
landspecifika och regionala strategier (78 procent 2018) och
23 procent på Sidas tematiska strategier (22 procent 2018).
I relation till utbetalda medel har förvaltningskostnaden ökat
under 2019. Detta gäller för såväl landspecifika och regionala
strategier som för globalt orienterade tematiska strategier.
Kostnaden per strategi har ökat framför allt för de strategier
som präglas av säkerhetsutmaningar såsom Demokratiska
republiken Kongo, Sudan och Syrienkrisstrategin. Detsamma
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gäller för strategier där personal på utlandsmyndigheterna
lagt mer tid på dessa än tidigare. Detta gäller för exempelvis
forskningssamarbete och humanitärt bistånd (se tabell 3.30).
Förvaltningskostnad och utfall per strategi]
Förvaltningskostnader kopplade till utlandsmyndigheterna
har ökat med 7,5 procent jämfört med 2018. Detta är något
som ligger väl i linje med vår ambition att öka närvaron i
fält, både när det gäller utsända och lokalanställd personal.
Fältkostnaderna som andel av totala kostnader har fortsatt
att öka och utgjorde 2019 49 procent av Sidas totala förvaltningskostnad. Sida har de senaste åren prioriterat och successivt förstärkt närvaron i fält genom ökad bemanning på
utlandsmyndigheterna. Under 2019 tillsattes 17 nya tjänster på
utlandsmyndigheterna, 14 utsända och 3 lokalanställda. Vår
ambition är också att öka närvaron i konfliktdrabbade och sviktande kontexter, något vi lyckats med under 2019. Det medför
ökade kostnader för säkerhet674, vilka vi redovisar i tabell 3.28.
Dessa kostnader har ökat med 11 procent jämfört med 2018
och är en stigande del av fältkostnaderna.
Sidas andel av utlandsmyndigheternas driftkostnader betalas via kostnadsdelning med UD enligt förvaltningsöverenskommelsen675. Utfallet för kostnadsdelningen 2019 omfattar även
en generell kostnadsökning på grund av inflation och kostnader
för valutakursförluster. Under 2019 uppgick Sidas del av valutakursförlusterna till 23,0 miljoner (11,8 miljoner kronor 2018).
Andelen tid som redovisas är oförändrat 67 procent på våra
huvudprocesser, 12 procent på lednings- och styrprocesser
samt 21 procent på stödprocesser. Kostnader och intäkter fördelat på våra huvudprocesser redovisas i tabell 3.31.
Förvaltningskostnader som Sida enligt villkor i regleringsbrevet får finansiera från anslagspost 7 1:1 Biståndsverksamhet
avser viss metodutveckling, studier, revisioner med mera samt
hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och
begränsat finansiellt stöd och i vilka mottagarna söker medel i
konkurrens, så kallade Challenge Funds (se tabell 3.29). Dessa
ska klassificeras som verksamhetskostnader. Andelen förvaltningskostnader som genom det särskilda villkoret finansierats
via biståndsanslaget har minskat marginellt 2019.

Diagram 3.54: Förvaltningsanslag utfall i procent av utfall sak
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Tabell 3.28: Säkerhetskostnader utlandsmyndigheter, tkr
Utlandsmyndighet

2019

2018

758

–

–

14 838

14 275

10 219

Bagdad
Kabul
Nairobi/Somalia
Totalt

2017

9 034

7 939

4 774

24 630

22 214

14 993

Tabell 3.29: Kostnader för viss metodutveckling och
rådgivning med mera, tkr
Viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar,
revisioner
Hantering av biståndsinsatser som
innebär rådgivning och begränsat
finansiellt stöd till mottagarna och
i vilka mottagarna söker medel i
konkurrens via anbudsförfarande
Verksamhetskostnader som enligt
särskilda villkoret belastat anslaget
1:1 Biståndsverksamhet

2019

2018

2017

38 543

39 663

19 216

4 029

3 827

4 081

42 572

43 490

23 297

Resultatredovisning

Tabell 3.30: Förvaltningskostnad och utfall per strategi, mnkr

Tabell 3.30: Förvaltningskostnad och utfall per strategi, mnkr

Förvaltningskostnad
per strategi, mnkr
2019

2018

Utfall per
strategi, mnkr

2017

2019

2018

Förvaltningskostnad
per strategi, mnkr
2017

2019

Afghanistan

42

39

42

1 059

1 090

864

Rwanda

Bangladesh

17

18

14

385

281

157

Samarbete med Ryssland

Bolivia

11

10

9

221

175

150

Socialt hållbar utveckling

Burkina Faso

13

9

5

365

217

118

Somalia

Colombia

11

11

11

205

204

223

DR Kongo

20

16

16

321

323

246

Ekonomiskt hållbar utveckling

11

10

9

792

811

599

Etiopien

21

18

21

305

222

411

Forskningssamarbete

31

24

21

920

928

813

Guatemala

19

17

13

232

242

210

Humanitärt bistånd

34

29

28

4 180

4 141

3 730

6

5

4

412

423

278

11

11

12

148

149

140

Irak

4

2

1

194

228

69

Jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter

3

1

0

207

52

Kambodja

18

15

15

200

192

274

Kapacitetsutveckling och utbyten

42

41

40

691

682

485

Kenya

45

41

38

352

344

413

Kuba

1

2

2

28

20

16

Liberia

20

17

17

305

319

188

Mali

17

15

15

286

303

239

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

13

14

9

1 317

1 126

849

Moçambique

29

37

30

577

542

454

Hållbar fred
Informations- och kommunikationsverksamhet

Myanmar
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8

8

6

236

299

220

Mänskliga rättigheter och demokratisering

14

15

12

924

837

693

Palestina

20

18

15

293

281

360

Reformsamarbete i Östeuropa

78

67

63

1 609

1 334

1 280

Regionalt Afrika

17

19

20

992

776

424

Regionalt Asien och Oceanien

30

29

23

411

349

278

Regionalt MENA

22

21

22

409

395

369

Regionalt SRHR

11

12

11

581

540

397

2018

2017

2019
169

2018
213

2017

13

16

2

3

4

68

68

68

10

10

8

1 236

1 560

1 334

16

18

15

555

643

440

Stöd genom svenska organisationer i det civila
samhället

14

10

9

1 838

1 825

1 811

Sudan

14

6

5

228

173

80

Sydsudan

14

Utfall per
strategi, mnkr

195

4

3

3

231

97

100

13

8

4

400

400

414

2

2

1

97

75

75

Tanzania

32

32

29

564

970

1 022

Uganda

24

22

23

307

345

291

Zambia

34

32

24

498

445

460

Zimbabwe

21

20

19

359

319

263

Syrienkrisstrategin
Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna
organisationer

Resultatredovisning
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Tabell 3.31: Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader, mnkr
2019

2018

2017

Intäkter
av anslag

Övriga
intäkter

Kostnader

Intäkter
av anslag

Övriga
intäkter

Kostnader

Intäkter
av anslag

Övriga
intäkter

Kostnader

1 279

15

1 299

1 214

16

1 230

1 103

14

1 120

16

16

20

-

20

17

-

17

60

60

62

-

62

65

-

65

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 2

7

7

5

-

5

3

-

3

Tillgängliggöra information om svenskt bistånd

8

8

9

-

9

8

-

8

4

4

4

-

4

5

-

5

12

12

-

11

11

-

11

11

27

1 405

1 313

27

1 341

1 200

25

1 228

Huvudprocess / Intäkt
Bereda, genomföra och följa upp strategier 1
Bistå regeringen med expertstöd

2

Tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 3

2

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 4
Administrera externa medel 5
Totalt
1
2
3
4
5

1 374

Kopplar mot avsnitt: Vi finansierar partner och går in som finansiell riskdelare till andra utvecklingsaktörer, Vi mobiliserar engagemang och stärker kapacitet samt Vi för normativ dialog och bedriver globalt påverkansarbete.
Kopplar mot avsnitt Vi bidrar med kunskap, information och statistik.
Kopplar mot avsnitt Erfarenhetsåterföring och lärande.
Kopplar mot avsnitt: Administrativa kontrollmoment vid bidragshantering.
Kopplar mot avsnitt: Vi finansierar partner och går in som finansiell riskdelare till andra utvecklingsaktörer samt aktuella strategier i avsnitt Redovisning per anslagspost, inklusive trafikljusbedömningar per strategi.

Xxx
Finansiell redovisning

Journalisten Lina Chawaf startade exilradiostationen Radio Rozana
2013. Stationen sänder från Paris och Turkiet, nära den syriska
gränsen. Rapporteringen står lokala korrespondenter inne i Syrien
för. Genom International Media Support stöttar Sida stationen som
kämpar för att ge civila en oberoende röst.
Foto: Radio Rozana

Finansiell redovisning

4. FINANSIELL REDOVISNING
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Räkenskapshandlingarna omfattar resultaträkning,
balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt
noter för perioden 2019-01-01 till 2019-12-31. Resultaträkningen
redovisar i sammandrag Sidas samtliga kostnader och intäkter.
Balansräkningen redovisar i sammandrag tillgångar, skulder
och myndighetskapital. Anslagsredovisningen omfattar redovisningen mot statsbudgetens utgiftsanslag och inkomsttitlar.
Finansieringsanalysen visar hur verksamheten har finansierats
och hur den likvida ställningen har förändrats.
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RESULTATRÄKNING
Tabell 4.1: Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter

Not

190101–191231

180101–181231

Intäkter av anslag

1

1 373 536

1 313 104

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

13 777

13 994

Intäkter av bidrag

3

12 956

12 865

Finansiella intäkter

4

202

434

1 400 472

1 340 397

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

-781 198

-727 882

Kostnader för lokaler

6

-53 443

-67 346

Övriga driftkostnader

7

-552 274

-529 456

Finansiella kostnader

8

-498

-964

15, 16

-17 328

-15 336

-1 404 742

-1 340 983

-4 270

-587

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall

14

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av Sida

7 840

355 825

-7 840

-355 825

9, 36

0

0

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

1

41 073 252

39 681 780

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

10

32 902

74 425

Finansiella intäkter

11

52 176

71 080

Finansiella kostnader

12

-31 443

-64 699

Lämnade bidrag

13

-41 105 693

-39 844 159

21 194

-81 573

16 924

-82 160

Saldo
Årets kapitalförändring

14

|   137

Finansiell redovisning

Sidas årsredovisning 2019

BALANSRÄKNING
Tabell 4.2: Balansräkning, tkr
Tillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

33 326

42 583

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

3 478

4 364

36 804

46 947

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5 186

6 399

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

3 221

2 155

8 407

8 554

2 129 071

2 110 234

500 000

700 000

Summa immateriella anläggningstillgångar

15

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

16

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
Andra långfristiga fordringar

250 900

241 915

Summa finansiella anläggningstillgångar

17

2 879 970

3 052 149

Utlåning

18

2 386

6 937

Fordringar hos andra myndigheter

32 585

44 780

Övriga kortfristiga fordringar

90 492

31 100

123 077

76 051

27 255

27 658

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar

171

19

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

1 077
8 409

11 496

Summa periodavgränsningsposter

Övriga upplupna intäkter
20

36 742

39 154

Avräkning med statsverket

21

-39 393

-23 768

Forts 
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Tabell 4.2: Balansräkning, tkr
Kassa och bank

Not

2019-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

22

194 597

2018-12-31
196 712

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret

23

2 158 772

1 935 165

Kassa och bank

24

245 478

123 814

Summa kassa och bank

2 598 847

2 255 690

Summa tillgångar

5 646 840

5 461 716

Kapital och skulder
Myndighetskapital
Statskapital

25

2 848 248

2 914 125

Balanserad kapitalförändring

25

1 883 568

1 886 014

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

14

Summa myndighetskapital

16 924

-82 160

4 748 740

4 717 979

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

26

1 661

1 889

Avsättningar för garantier

27

290 921

184 651

Övriga avsättningar

28

18 891

18 677

311 473

205 217

Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

29

45 101

54 655

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

30

171 549

189 104

61 976

64 489

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

31

Summa skulder m.m.

236 712

167 636

515 338

475 883

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

59 946

51 919

Oförbrukade bidrag

7 563

8 318

Övriga förutbetalda intäkter

3 780

2 400

Summa periodavgränsningsposter
Summa kapital och skulder

32

71 289

62 637

5 646 840

5 461 716
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ANSLAGSREDOVISNING
Tabell 4.3: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)
Totalt
disponibelt belopp

Utgifter

4 180 108

-4 179 580

528

151 161

-148 167

2 993

50 000

1 890 176

-1 837 773

52 403

2 250 000

100 000

2 295 579

-2 291 489

4 089

650 000

40 000

690 302

-695 590

-5 289

-82 535

6 800 000

250 000

6 967 465

-6 993 841

-26 376

5 691

910 000

90 000

1 005 691

-1 020 976

-15 286

5 917

1 300 000

1 305 917

-1 296 708

9 209

20 788

1 340 000

1 610 788

-1 609 139

1 650

Hållbar fred

-7 806

415 000

407 194

-412 295

-5 101

Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

-3 447

670 000

30 000

696 553

-690 882

5 671

7 1:1.30

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och
skuldavskrivning1

18 626

3 900 000

223 000

4 141 626

-4 122 896

18 729

7 1:1.31

Multilaterala och internationella organisationer
och fonder1

11 048

11 649 860

-929 000

10 731 908

-10 711 993

19 915

7 1:1.32

Forskningssamarbete

-2 873

920 000

917 127

-919 898

-2 770

7 1:1.33

Strategiskt inriktade bidrag

12 597

7 1:1.34

Hållbar utveckling

7 1:1

Summa biståndsverksamhet

Anslag

Benämning

7 1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga
anslagsposter)

7 1:1.1

Humanitära insatser

7 1:1.2

Informations- och kommunikationsverksamhet

7 1:1.5

Stöd genom svenska organisationer i det civila
samhället

7 1:1.6

Asien

7 1:1.7

Latinamerika

7 1:1.9

Afrika

7 1:1.13

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens
principer

7 1:1.17

Mellanöstern och Nordafrika

7 1:1.23

Reformsamarbete med Östeuropa,
Västra Balkan och Turkiet

7 1:1.26
7 1:1.28

1

1

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
enligt regleringsbrev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Not 34

Not 35

Not 35

15 108

4 050 000

115 000

1 161

150 000

15 176

1 825 000

-54 421
302

Indragning

250 000

19 032

906 323

-274 448

-67 141

3 520 000

100 000

-105 375

41 256 183

44 552

-2 991

-2 991

Utgående
överföringsbelopp

647 916

-635 319

3 552 859

-3 552 750

109

41 192 369

-41 119 298

73 071

Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.

Forts 

Finansiell redovisning

Sidas årsredovisning 2019

|   141

Tabell 4.3: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)
Ingående
ö
 verföringsbelopp

Årets tilldelning
enligt regleringsbrev

-3 045

1 288 120

Omdisponerade
a
 nslagsbelopp

Utgifter

Utgående
ö
 verföringsbelopp

1 285 075

-1 279 273

5 802

Benämning

7 1:2

Styrelsen för internationellt utvecklings
samarbete (Ramanslag)

7 1:2.1

Sida (förvaltning)

5 1:11

Samarbete inom Östersjöregionen
(Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3

Samarbete med Ryssland

26

68 000

-26

68 000

-68 000

5 1:11

Summa samarbete inom Östersjöregionen

26

68 000

0

-26

68 000

-68 000

0

-108 394

42 612 303

44 552

-3 016

42 545 444

-42 466 571

78 873

Summa Totalt
1

Indragning

Totalt
disponibelt belopp

Anslag

Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.

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 2019 uppgår Sidas tilldelade medel inom anslaget
7 1:1 Biståndsverksamhet till 41 300,7 miljoner kronor
(inklusive omdisponerade anslagsbelopp). I dessa
medel ingår de anslagsposter som regeringen eller
Regeringskansliet, främst UD, beslutar om.
Totalt disponibla medel för de anslagsposter som Sida
beslutar om, inklusive ingående överföringsbelopp, omdisponeringar och indragningar, uppgår till 25 670,9 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.
Anslagstilldelningen för de poster Sida disponerar har
totalt sett ändrats i samband med tre av de fyra ändringsbrev
som kommit under 2019. Därutöver har omdisponering skett
mellan anslagsposter.
Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag
uppgår till 1 288 miljoner kronor och ingående kreditutnyttjande uppgår till 3 miljoner kronor. Totalt disponibla medel
2019 uppgår därmed till 1 285 miljoner kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 december
2019 för Sidas samtliga tilldelade anslag framgår av tabell
4.4 Anslag.
Tabell 4.4: Anslag, tkr
7 1:1

Tabell 4.5 Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr

Biståndsverksamhet1
Totalt disponibelt belopp
Utgifter

41 192 369

100%

Samarbete inom Östersjöregionen
Totalt disponibelt belopp

68 000

Utgifter

68 000

Utfall av disponibelt belopp, procent
7 1:2

Benämning

100%

Sida (förvaltningsanslag)
Totalt disponibelt belopp

1 285 075

Utgifter

1 279 273

Utfall av disponibelt belopp, procent
1	I tabellerna 4.8 och 4.10 visas anslagsutfall uppdelat på Sidas
respektive Regeringskansliets (UD:s) verksamhet.

100%

Not

Beräknat
belopp

Inkomster

36

41 119 298

Utfall av disponibelt belopp, procent
5 1:11

Inkomsttitel

2394

Övriga ränteinkomster

3 836

2811

Övriga inkomster av statens
verksamhet

4 005

4526

Återbetalning av övriga lån
Summa

5 000
0

12 841

Finansiell redovisning
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Tabell 4.6: Redovisning av beställningsbemyndigande, (Not 37)

Anslag

Benämning

Tilldelat
bemyndigande, tkr

Ingående
åtaganden, tkr

Utestående
åtaganden
191231, tkr

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

År 2024-

366 850

330 250

288 740

41 510

0

0

0

Utestående åtagandenas fördelning per år, tkr

Not 38
7 1:1

Biståndsverksamhet

7 1:1.1

Humanitära insatser

7 1:1.2

Informations- och kommunikationsverksamhet

295 000

290 129

271 120

108 582

93 739

65 621

3 179

0

7 1:1.5

Stöd genom svenska organisationer i det civila
samhället

4 900 000

4 428 652

4 747 481

1 696 908

1 512 698

1 031 669

345 832

160 375

7 1:1.6

Asien

3 600 000

4 423 478

3 099 721

2 005 180

847 029

210 512

25 000

12 000

7 1:1.7

Latinamerika

7 1:1.9

Afrika

7 1:1.13

370 000

1 050 000

970 518

936 314

539 034

285 840

92 940

18 500

0

11 800 000

10 372 500

10 466 553

5 740 633

3 476 338

975 589

273 794

200

Mänskliga rättigheter, demokrati och rätts
statens principer

1 550 000

906 234

1 242 875

669 841

346 367

133 201

60 383

33 083

7 1:1.17

Mellanöstern och Nordafrika

2 000 000

1 363 334

1 276 544

863 247

336 497

76 800

0

0

7 1:1.23

Reformsamarbete med Östeuropa,
Västra Balkan och Turkiet

2 150 000

1 866 767

1 906 696

1 164 657

519 247

203 024

19 769

0

7 1:1.26

Hållbar fred

7 1:1.28

Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

7 1:1.30

600 000

577 631

483 880

329 680

144 300

9 900

0

0

1 200 000

866 878

982 355

478 732

276 585

144 961

43 720

38 358

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och
skuldavskrivning1

31 950 000

21 444 488

18 573 898

4 224 817

4 141 756

2 695 702

1 815 748

5 695 876

7 1:1.31

Multilaterala och internationella organisationer
och fonder1

32 749 000

27 383 383

29 752 698

8 012 284

8 379 008

4 076 335

2 237 779

7 047 292

7 1:1.32

Forskningssamarbete

2 300 000

1 538 074

1 879 683

728 245

555 139

421 821

124 052

50 426

7 1:1.33

Strategiskt inriktade bidrag1

200 000

85 188

126 181

75 015

22 101

11 066

9 000

9 000

7 1:1.34

Hållbar utveckling

5 900 000

4 774 574

5 690 863

2 743 854

1 889 992

824 500

227 518

5 000

102 614 000

81 658 678

81 767 114

29 669 448

22 868 145

10 973 639

5 204 272

13 051 609

Summa 7 1:1
5 1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3

Samarbete med Ryssland

100 000

47 471

56 413

42 213

9 000

5 000

Summa 5 1:11

100 000

47 471

56 413

42 413

9 000

5 000

0

0

102 714 000

81 706 149

81 823 527

29 711 862

22 877 145

10 978 639

5 204 272

13 051 609

Summa beställningsbemyndiganden

1	Anslagsposter som disponeras av Sida men där regeringen eller Regeringskansliet beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
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Beställningsbemyndiganden

Finansiella villkor

Sida disponerar bemyndigande inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd samt till viss del även inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Enligt regleringsbrev
och ändringar för budgetåret 2019 uppgår Sidas tilldelade
bemyndigande inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till
102 614 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 37 715 miljoner kronor för 7 1:1
Biståndsverksamhet. Sida har därutöver tilldelats bemyndigande om 100 miljoner kronor inom anslaget 5 1:11
Samarbete inom Östersjöregionen.
Bemyndiganderedovisning per den 31 december 2019
för Sidas samtliga tilldelade anslag framgår av tabell 4.6
Redovisning av beställningsbemyndigande. I tabellerna 4.9
och 4.11 visas beställningsbemyndigande uppdelat på Sidas
respektive Regeringskansliets (UD:s) verksamhet. I tabell 4.7
Finansiella villkor presenteras utfall för finansiella villkor i
enlighet med regleringsbrevet 2019.

Tabellen på nästa sida visar finansiella villkor samt utfall
i enlighet med regleringsbrevet 2019. 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 strategiperiodens utfall för de samarbetsstrategier som har en ursprunglig strategiperiod som avslutas under året. För 2019 fanns följande sådana strategier;
Afghanistan, Palestina, DR Kongo, Rwanda och Tanzania.
I regleringsbrevet finns ett generellt villkor som anger
att ”Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal
mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad
ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år
efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fallen avsteg från ovan behöver
göras krävs beslut av regeringen”. Villkoret följs upp löpande
under året för samtliga strategier och för 2019 finns inga
avvikelser från villkoret.
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Tabell 4.7: Finansiella villkor 2019, tkr
Anslagspost

Benämning (land/region)

7 1:1

Biståndsverksamhet

Villkor 2019

Beslutstyp

Högst/minst

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 beloppsstyrt

Finansiellt
villkor 2019

Utfall 2019
42 572

varav:
7 1:1.5 Stöd gm svenska organisationer i det civila samhället

2 992

7 1:1.6 Asien

4 832

7 1:1.7 Latinamerika

2 218

7 1:1.9 Afrika

9 070

7 1:1.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

2 019

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika

1 755

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

4 806

7 1:1.26 Hållbar Fred

837

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

1 737

7 1:1.32 Forskningssamarbete

4 870

7 1:1.34 Hållbar utveckling
7 1:1

Biståndsverksamhet

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning inom ramen för internationellt
bistånd, till den del avgiften avser förväntad förlust.

7 1:2.1

Sida (förvaltning)

Anslaget får även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas
administrativa kostnader.

7 436
Regleringsbrev

Ej beloppsstyrt

40 708

Ej beloppsstyrt

4 601

Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av
14 miljarder kronor. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier
samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).

Regleringsbrev

Högst

14 000 000

6 860 999

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

Högst

50 procent,
75 procent
och 100
procent

Inga
avvikelser

5 1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 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

Högst

50 procent,
75 procent
och 100
procent

Inga
avvikelser

Forts 
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Tabell 4.7: Finansiella villkor 2019, tkr
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

+/- 10%

7 1:1.6

Afghanistan

Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2014-2019 högst 4 870 miljoner kronor.1

Regeringsbeslut

+/- 10%

4 870 000

5 123 373

7 1:1 9

DR Kongo

Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2015-2019 högst 1 225 miljoner kronor.

Regeringsbeslut

+/- 10%

1 225 000

1 340 337

7 1:1.9

Rwanda

Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2015-2019 högst 900 miljoner kronor.1

Regeringsbeslut

+/- 10%

900 000

948 435

7 1:1 9

Tanzania

Strategin omfattar sammantaget för hela strategiperioden 2013-2019 högst 5 500 miljoner kronor.1

Regeringsbeslut

+/- 10%

5 500 000

4 983 310

7 1:1 17

Palestina

Strategin omfattar för hela strategiperioden 2015-2019 1 500 miljoner kronor.1

Regeringsbeslut

+/- 10%

1 500 000

1 521 235

7 1:1 6

Asien

Av medlen tillförda anslagsposten i den ändring av regleringsbrev för Sida som regeringen beslutade den 21 mars 2019
(UD II:3), ska högst 100 000 000 kronor användas inom miljö- och klimatområdet till ytterligare utsläppsminskande
åtgärder.

Regleringsbrev

Högst

100 000

100 000

7 1:1 7

Latinamerika

Av medlen tillförda anslagsposten i den ändring av regleringsbrev för Sida som regeringen beslutade den 21 mars 2019
(UD II:3), ska högst 40 000 000 kronor användas inom miljö- och klimatområdet till ytterligare utsläppsminskande
åtgärder.

Regleringsbrev

Högst

40 000

40 000

7 1:1 9

Afrika

Av medlen tillförda anslagsposten i den ändring av regleringsbrev för Sida som regeringen beslutade den 21 mars 2019
(UD II:3), ska högst 100 000 000 kronor användas till en ökad satsning på demokrati, i synnerhet i regioner där förutsättningarna är särskilt gynnsamma.

Regleringsbrev

Högst

100 000

99 300

7 1:1 9

Afrika

Högst 100 000 000 kronor ska användas inom miljö- och klimatområdet till ytterligare utsläppsminskande åtgärder.

Regleringsbrev

Högst

100 000

100 000

7 1:1 23

Reformsamarbete

Av medlen tillförda anslagsposten i den ändring av regleringsbrev för Sida som regeringen beslutade den 21 mars 2019
(UD II:3), ska högst 150 000 000 kronor användas till en ökad satsning på demokrati…

Regleringsbrev

Högst

150 000

147 100

7 1:1 23

Reformsamarbete

...och högst 100 000 000 kronor ska användas inom miljö- och klimatområdet till ytterligare utsläppsminskande
åtgärder.

Regleringsbrev

Högst

100 000

89 874

7 1:1 6

Asien

Resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd till Kambodja 2014 - 2018 förlängs att gälla t.o.m. den
31 december 2019 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2019 högst vara
200 000 000 kronor.

Regleringsbrev

Högst

200 000

199 594

5 1:11.3

Ryssland

Resultatstrategin för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 – 2018 förlängs att
gälla t.o.m. den 31 december 2019 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år
2019 högst vara 68 000 000 kronor.

Regleringsbrev

Högst

68 000

68 000

7 1:1.2

Informations- och kommunikationsverksamhet

Sida får högst använda 25 miljoner kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet.

Regleringsbrev

Högst

25 000

14 144

7 1:1.13

Mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstatens principer

Medel om högst 100 000 000 kronor ska användas i enlighet med ändrad strategi för särskilt demokratistöd genom
svenska partianknutna organisationer 2016–2020.

Regleringsbrev

Högst

100 000

97 132

7 1:2.1

Sida (förvaltning)

Av medlen får högst 5 miljoner kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Regleringsbrev

Högst

5 000

1 712

1

1

10%-villkoret är beräknat på ursprungligt strategibelopp, utan hänsyn till förlängning 2020 enligt avstämning med UD.

Inga
avvikelser
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Kommentarer till anslagsutfall för
förvaltningsanslag

Tabell 4.8: Sidas verksamhet, utgifter
Totalt disponibelt belopp, tkr

Utgifter, tkr

Utgifter, procent

4 180 108

4 179 580

100%

151 161

148 167

98%

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

1 890 176

1 837 773

97%

Asien

2 295 579

2 291 489

100%

690 302

695 590

101%

Afrika

6 967 465

6 993 841

100%

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

1 005 691

1 020 976

102%

7 1:1.17

Mellanöstern och Nordafrika

1 305 917

1 296 708

99%

7 1:1.23

Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

1 610 788

1 609 139

100%

7 1:1.26

Hållbar fred

407 194

412 295

101%

7 1:1.28

Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

696 553

690 882

99%

7 1:1.32

Forskningssamarbete

917 127

919 898

100%

7 1:1.34

Hållbar utveckling

7 1:1

Totalt Biståndsverksamhet

7 1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1

Sida (Förvaltning)

5 1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3

Samarbete med Ryssland

68 000

68 000

100%

5 1:11

Totalt Samarbete inom Östersjöregionen

68 000

68 000

100%

27 023 995

26 996 361

100%

7 1:1

Biståndsverksamhet

7 1:1.1

Humanitära insatser

7 1:1.2

Informations- och kommunikationsverksamhet

7 1:1.5
7 1:1.6
7 1:1.7

Latinamerika

7 1:1.9
7 1:1.13

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida

Kommentarer till anslagsutfall för Sidas
verksamhet
Disponibla medel för anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet
för Sidas verksamhet uppgår till 25 670,9 miljoner kronor.
Utfallet är 25 649,1 miljoner kronor, vilket motsvarar ett
anslagsutnyttjande på 99,91% procent. Sida har beviljats en
anslagskredit per anslagspost. Sett per anslagspost har tilldelad anslagskredit utnyttjats med totalt 54,8 miljoner kronor
och anslagssparande uppgår till 76,8 miljoner kronor, netto
anslagssparande 21,8 miljoner kronor. Utfallet i förhållande till
disponibla medel varierar mellan 97 procent och 102 procent
för samtliga anslagsposter vilket ligger inom den anslags
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3 552 859

3 552 750

100%

25 670 920

25 649 088

100%

1 285 075

1 279 273

100%

kredit eller den möjlighet till att föra över sparande som
Sida beviljats. Utfall per anslagspost framgår av tabell 4.3
Anslagsredovisning och tabell 4.8 Sidas verksamhet.

Väsentliga avvikelser anslagsutfall
Utfall på anslagsposterna ska kommenteras särskilt i de
fall anslagskrediten har överskridits eller anslagsutfallet är
väsentligt 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.

Disponibla medel för förvaltningsanslaget uppgår till 1 285
miljoner kronor, vilket inkluderar 3 miljoner kronor i kredit
utnyttjande från 2018 samt 11,8 miljoner kronor i ersättning
för valutakursförluster som myndigheten tilldelats i vårändringsbudgeten. Utfallet är 1 279 miljoner kronor, vilket
är en ökning med cirka 60 miljoner kronor jämfört med
föregående år (1 220 miljoner kronor). Årets utfall innebär att
Sida har ett utgående anslagssparande med cirka 6 miljoner
kronor. Merparten av årets ökade kostnader är kopplade
till ökade kostnader för utlandsmyndigheter med cirka 45
miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar kostnader för
säkerhet, lokaler och personal. Kostnader för Sidas planerade flytt till Botkyrka var 2019 cirka 17 miljoner kronor lägre
än år 2018, då kostnaderna uppgick till cirka 20 miljoner
kronor för den kommande flytten (varav 16,5 miljoner kronor
avsåg en avsättning för beräknade flyttkostnader).
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Tabell 4.9: Sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande
Bemyndiganderam, tkr

Utestående
åtaganden, tkr

Humanitära insatser

370 000

330 250

89%

Informations- och kommunikationsverksamhet

295 000

271 120

92%

7 1:1

Biståndsverksamhet

7 1:1.1
7 1:1.2

Utfall, procent

7 1:1.5

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

4 900 000

4 747 481

97%

7 1:1.6

Asien

3 600 000

3 099 721

86%

7 1:1.7

Latinamerika

1 050 000

936 314

89%

11 800 000

10 466 553

89%

1 550 000

1 242 875

80%

7 1:1.9

Afrika

7 1:1.13

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

7 1:1.17

Mellanöstern och Nordafrika

2 000 000

1 276 544

64%

7 1:1.23

Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

2 150 000

1 906 696

89%

7 1:1.26

Hållbar fred

600 000

483 880

81%

7 1:1.28

Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

1 200 000

982 355

82%

7 1:1.32

Forskningssamarbete

2 300 000

1 879 683

82%

7 1:1.34

Hållbar utveckling

7 1:1

Totalt Biståndsverksamhet

5 1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.3

Samarbete med Ryssland

100 000

56 413

56%

5 1:11

Totalt Samarbete inom Östersjöregionen

100 000

56 413

56%

37 815 000

33 370 750

88%

Summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av Sida

Kommentarer till beställningsbemyndiganden
Sida hade vid utgången av 2019 utnyttjat 88 procent av tilldelad bemyndiganderam jämfört med 90 procent 2018. Åtta
anslagsposter hade ett utnyttjande över 85 procent, och
endast två under 80 procent. Det något lägre utnyttjandet
beror huvudsakligen på att ett flertal strategier upphör under
året och nya strategier inväntas. Detta gäller särskilt 5 1:11.3
samarbete med Ryssland. Även 7 1:1.17 Mellanöstern och
Nordafrika har ett lägre utnyttjande, vilket framför allt förklaras av en kombination av kort återstående strategiperiod för
den regionala strategin, samt av att vissa planerade långsiktiga insatser har fått ersättas av korta flexibla avtal, bland
annat kopplat till konfliktmiljön i Syrien.

5 900 000

5 690 863

96%

37 715 000

33 314 337

88%

I Sidas redovisning av Regeringskansliets bemyndiganden ingår beslut om skuldavskrivningar som avser IDA
MDRI (slutdatum 2044) och AfDF MDRI (slutdatum 2054).
MDRI-initiativen har en bindande och en icke-bindande del.
Sidas redovisade åtaganden 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 4 288 146 tusen kronor.
Enligt ESV:s föreskrifter till 17§ anslagsförordningen ska
även ett icke-bindande avtal redovisas som åtagande om
bidragsmottagaren 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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Anslagsutfall och beställningsbemyndiganden,
Regeringskansliets verksamhet

Tabell 4.10: Regeringskansliets verksamhet, utgifter
Totalt disponibelt
belopp, tkr

7 1:1

Biståndsverksamhet

7 1:1.30

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

7 1:1.31

Multilaterala och internationella organisationer och fonder

7 1:1.33

Strategiskt inriktade bidrag

647 916

635 319

98%

Summa

Totalt Biståndsverksamhet

15 521 450

15 470 208

100%

15 521 450

15 470 208

100%

Bemyndiganderam, tkr

Utestående
åtaganden, tkr

Utfall, procent

Summa utgifter för verksamhet som beslutas av Regeringskansliet

Utgifter, tkr

Utgifter, procent

4 141 626

4 122 896

100%

10 731 908

10 711 993

100%

Tabell 4.11: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande

7 1:1

Biståndsverksamhet

7 1:1.30

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

31 950 000

18 573 898

58%

7 1:1.31

Multilaterala och internationella organisationer och fonder

32 749 000

29 752 698

91%

7 1:1.33

Strategiskt inriktade bidrag

200 000

126 181

63%

Summa

Totalt Biståndsverksamhet

64 899 000

48 452 777

75%

64 899 000

48 452 777

75%

Summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av Regeringskansliet

Tabell 4.12: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, varav utestående åtaganden i valuta (i tusental)

Anslag

Benämning

7 1:1

Biståndsverksamhet

7 1:1.30

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och
skuldavskrivningar

7 1:1.31

Multilaterala och internationella organisationer
och fonder

7 1:1.33

Strategiskt inriktade bidrag
Summa biståndsverksamhet
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I SEK beräknade enl.
balansdagens kurs

Utestående åtaganden i valuta
USD

EUR

CHF

GBP

60 705

UA

SEK

208

568 273

619 422

6 462 805

495

594

10 809

61 200

620 016

0

0

208

7 041 887

Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet
utgifter samt ekonomiska åtaganden som regeringen eller
Regeringskansliet har beslutat att ingå med stöd av bemyndiganderamar, vilket framgår av tabell 4.11 och 4.12. 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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FINANSIERINGSANALYS
Tabell 4.13: Finansieringsanalys, tkr
Drift
Kostnader

Not

190101–191231

180101–181231

39

-1 387 428

-1 309 325

Finansiering av drift
Intäkter av anslag

1 373 536

1 313 104

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

13 777

13 994

Intäkter av bidrag

12 956

12 865

Övriga intäkter

202

Summa medel som tillförts för finansiering av drift
Minskning av kortfristiga fordringar

44

434
1 400 472

1 340 397

1 969

-6 380

Ökning av kortfristiga skulder

26 565

50 598

Kassaflöde från drift

41 577

75 289

Investeringar
Investeringar i finansiella tillgångar (exklusive låneverksamhet)

-18 837

-65 323

Investeringar i materiella tillgångar

-2 726

-5 068

Investeringar i immateriella tillgångar

-4 312

-18 083

Summa investeringsutgifter

-25 875

-88 475

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret
Amorteringar
Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget
Försäljning av anläggningstillgångar

8 014

25 276

-17 568

-14 611

18 837

65 323

200 000

200 000

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Kassaflöde till investeringar

209 283

275 989

-522

-274

182 886

187 239

Låneverksamhet
Amorteringar

5 000

Summa låneutgifter

8 645
5 000

8 645

Finansiering av låneverksamhet
Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget
Summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet
Kassaflöde till låneverksamhet

-5 000

-8 645
-5 000

-8 645

0

0

Forts 
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Tabell 4.13: Finansieringsanalys, tkr
Uppbördsverksamhet

Not

190101–191231

Intäkter av avgifterm.m. som inte disponeras av Sida

7 840

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

1 338

Inbetalningar i uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Kassaflöde från uppbördsverksamhet

180101–181231
355 825
-749

9 179

355 076

-7 840

-355 825

1 338

-749

Transfereringsverksamhet
Lämnat bidrag

40

-41 102 316

-39 754 603

Finansiella intäkter

41

23 391

26 508

Finansiella kostnader

42

-5 583

-8 666

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

44

43 120

15 697

Utbetalningar i transfereringsverksamhet

-41 041 388

-39 721 064

Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Minskning av balanserad kapitalförändring EKN

43

41 073 252

39 681 780

72 135

51 088

0

Summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet

-251
41 145 387

39 732 618

Kassaflöde från transfereringsverksamhet

103 999

11 554

Förändring av likvida medel

329 801

273 334

Specifikation av förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

2 231 923

1 947 411

Ökning av kassa och postgiro

123 934

-150 121

Ökning av tillgodohavande hos Riksgälden

221 492

375 025

Minskning av avräkning med Statsverket

-15 625

48 430

Summa förändring av likvida medel
Orealiserade valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

329 801

273 334

-2 270

11 177

2 559 454

2 231 923
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
Tabell 4.14: Sammanställning över väsentliga uppgifter

2019

2018

2017

2016

2015

Beviljad låneram

60 000

60 000

70 000

70 000

80 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut

45 101

54 655

43 989

49 076

49 063

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

0

0

0

0

0

443

786

696

587

320

0

0

0

0

0

13 777

13 994

12 891

10 653

15 437

7 840

355 825

4 960

122 035

26 635

38 290

35 132

32 875

31 513

52 022

Låneram i Riksgäldskontoret, tkr

Kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr
Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret
Maximalt utnyttjad kontokredit
Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr
Räntekostnader på räntekonto
Ränteintäkter på räntekonto
Avgiftsintäkter, tkr
Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar1
Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar1
Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr
Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag
Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag
Beviljad anslagskredit, sakanslag
Utnyttjad anslagskredit, sakanslag2

0

3 045

0

0

0

1 228 090

1 481 191

1 468 970

2 695 000

2 805 000

49 151

218 223

131 769

140 936

2 682 598

128 024

112 874

128 074

105 504

52 050

51 241

48 706

32 437

41 419

29 915

Anslagssparande samt intecknade belopp, tkr
Anslagssparande/reservationer
Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas
efter beslut av Regeringskansliet/UD
Utestående åtaganden, tkr
102 714 000

89 449 000

74 029 000

76 574 400

70 698 900

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas
efter beslut av Regeringskansliet/UD.

64 899 000

53 070 000

41 175 000

46 440 399

38 554 200

Utestående åtaganden2

81 823 527

81 706 171

64 716 120

55 220 768

55 903 937

Varav anslagsposter inom utgiftsområde 7 där Sida disponerar medlen men vilka endast kan utbetalas
efter beslut av Regeringskansliet/UD.

48 452 777

48 913 059

40 179 100

34 457 224

36 218 604

Tilldelad bemyndiganderam2

Forts 
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2019

2018

2017

2016

2015

Antal årsarbetskrafter

693

674

668

660

664

Medelantalet anställda3

723

708

703

698

700

1 386 916

1 324 683

1 210 981

1 168 386

1 131 285

2 001

1 965

1 813

1 770

1 704

Antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

Driftkostnad per årsarbetskraft, tkr
Driftkostnad
Driftkostnad per årsarbetskraft
Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
1
2
3

16 924

-82 160

-55 160

-64 849

-36 286

1 883 568

1 886 014

1 830 836

1 797 834

1 640 115

Belopp saknas i regleringsbrev. Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar är höga 2018 till följd av återbetalning med 286 559 tusen kronor från en organisation.
Korrigering av belopp 2018 på grund av felskrivning.
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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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 dispositionsrätt till de aktuella anslagsposterna inom anslaget 1:1
Biståndsverksamhet. Medlen ingår i myndighetens finansiella dokument. I föreliggande årsredovisning redovisas
de i Sidas resultat- och balansräkning, finansieringsanalys,
anslagsredovisning samt i redovisning av beställningsbemyndiganden. Enligt regleringsbrevet har Sida inget ansvar
för prognoser eller övriga återrapporteringskrav avseende
dessa medel, varför de inte ingår i redovisningen av finansiella villkor.
Enligt Sidas regleringsbrev har Sida ansvar för redovisning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska
investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV
bis och Cotonou-avtalet. Garantin redovisas i tabell 4.17
Sammanställning av garantiverksamhet under posten
”Övriga garantier”.
Av Sidas instruktion, §4 punkt 6 framgår att; myndigheten
får ”utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, EU samt internationella och multilaterala organisationer, varvid myndigheten får låta en samverkanspart svara
för beredning, genomförande och uppföljning av svenska
biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning, samt själv åta sig motsvarande uppgifter”. Dessa
medel redovisas inte över statens budget utan enbart i Sidas
räkenskaper. Sidas redovisning och likvidmässiga hantering
följer Ekonomistyrningsverkets handledning Redovisning av
EU-medel (ESV 2011:18). För närvarande har Sida pågående
samarbeten med EU, USAID samt med Världsbanken. Se
vidare not 3 Intäkter av bidrag.

I kommentarer under avsnittet Finansiell redovisning är
belopp angivna i miljarder eller miljoner kronor beroende
på hur stora beloppsvärden som återfinns i Sidas redovisning. I övrigt anges belopp i tusentals kronor (tkr) om inte
annat framgår. I årsredovisningen avrundas samtliga sifferuppgifter 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.
Från och med 2019 får Sida enligt regleringsbrevet subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas administrativa avgifter från förvaltningsanslaget. Sakanslag får användas för att subventionera avgifter
avseende garantigivning inom ramen för internationellt
bistånd till den del avgiften avser förväntad förlust.

Tabell 4.15: Avskrivningstider

för anläggningstillgångar

Avskrivningstid, år

Beloppsgräns, tkr

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

Balanserade utgifter för utvecklings
verksamhet

5

500

Licenser, rättigheter och liknande
immateriella anläggningstillgångar

5

22

Materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Redovisningsprinciper
Utgifter som klassificeras som transfereringar redovisas
mot anslag enligt kassamässig princip i de fall utbetalningarna grundar sig på beslut om bidrag och erhållna rekvisitioner. Avgifter och andra liknande ersättningar som inte
disponeras redovisas mot statens budget det budgetår som
intäkterna hänför sig till, medan återbetalningar av oförbrukade bidrag redovisas kassamässigt.
Erhållna fakturor 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 verksamhetens intäkter och kostnader, och ett gränsvärde på en miljon
kronor avseende transfereringar i form av levererade varor
och tjänster.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar utgörs
av tillgångar för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde 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 4.15 framgår de
avskrivningstider och beloppsgränser som gäller för respektive anläggningskategori.
Fordringar har värderats till högst det belopp varmed de
beräknas inflyta. Väntade återbetalningar av oförbrukade
bidragsmedel bokförs som fordran. Anslaget tillgodogörs
först i samband med inbetalning. Fordringar avseende återbetalningar värderas kollektivt genom att skriva ner ford-
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ringar äldre än 6 månader som befarade förluster. Vid återkrav sker en individuell värdering. Fordringar och skulder
i utländsk valuta är värderade till Riksbankens valutakurs
på balansdagen. Även ingående och utestående åtaganden i
utländsk valuta avseende de anslagsposter som regeringen
eller Regeringskansliet (UD) beslutar om har värderats till
Riksbankens valutakurs på balansdagen.
Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräknas till
det samlade värdet av samtliga beslut enligt de försäkringstekniska grunder som Statens Pensionsverk (SPV) har fastställt. Värdet inkluderar särskild löneskatt.
Sida finansierar samtliga anläggningstillgångar inklusive pågående immateriella anläggningstillgångar med lån
i Riksgäldskontoret. Lån tas upp halvårsvis för tillgångar
anskaffade eller delvis uppförda per den 30 november respektive per den 31 maj.
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
åtagande om en handling har blivit överlämnad till mottagaren, eller om andra omständigheter visar att utfästelsen är
avsedd att vara känd. Sida redovisar även beslutade insatser
som utestående åtaganden, även om avtal ännu inte har
tecknats med Sidas samarbetspart.
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 2019, ges
Sida undantag från förordningen (2009:320) om finansiering
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete.
Enligt regleringsbrevet ska Riksgäldskontoret för Sidas räkning inför varje bokslut göra värderingar av utstående fordringar, åtaganden och risk för skadefall för Sidas fristående
garantier. Exportkreditnämnden gör motsvarande värderingar avseende Sidas garantier för U-krediter.
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Ändrade redovisningsprinciper
Från och med 2019 upprättas finansieringsanalysen enligt en
ny metod. Metoden påverkar vilka resultatpåverkande poster
och förändring av fordringar och skulder som inkluderas i
finansieringsanalysen, samt till vilket avsnitt som fordringar
och skulder hänförs till. För att öka jämförbarheten har jämförelsetal för 2018 räknats om.

Övriga upplysningar
Avsättning för flyttkostnader
Liksom i föregående års regleringsbrev har Sida även i
regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att genomföra en lokalisering av myndigheten från Stockholm till Botkyrka. Under
2018 gjordes en avsättning för beräknade flyttkostnader med
16 500 tusen kronor. Under 2019 har inga nya fakta tillkommit och beräkningen bedöms fortsatt rimlig och kvarstår
därför.

Ersättningar till styrelsens ledamöter samt uppgift
om deras sidouppdrag
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten i sin årsredovisning redovisa
de skattepliktiga ersättningar och förmåner som betalats ut
under året till styrelseledamöter och ledande befattningshavare som utsetts av regeringen. Nedan redovisas även
uppdrag som dessa personer innehar i andra statliga myndigheter och i aktiebolag.
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Tabell 4.16: Styrelse

Ledamot
Gustafsson,
Yvonne,
ordförande

Jämtin, Carin,
generaldirektör

Skattepliktig
ersättning, tkr
96

Styrelseuppdrag
Riksgäldskontoret
E-hälsomyndigheten
Försvarets Materielverk
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen

1 504

Amréus, Lars

24

Länsstyrelsen Gotland, Insynsrådet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Becker, Torbjörn

48

Becker Growth Consulting AB

Bergin, Filippa

24

Horn af Rantzien,
Mia

48

Svenska Institutets insynsråd
Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle
Nobel Media AB
SNS AB

Hök, Lena

48

Skanska AB
Boklok
ICC Sverige hållbarhetskommitté
Star for life

Skogö, Ingemar
t o m 2019-05

25

Socialstyrelsen
Vinnova
Sensys Gatso AB
Ingemar Skogö AB

Wijkman, Anders

48

Programkommittén för det
Nationella Klimatforskningsprogrammet, FORMAS

Örn, Peter

48

Blekinge tekniska högskola
Sveriges kommunikationer AB
Peter Örn AB
Statliga kommittén Demokrati 100 år
– samling för en stark demokrati

Summa ersättning

1 912

Ledande befattningshavare utsedda av regeringen
Skattepliktig
ersättning, tkr
Ottosson, Marie,
överdirektör

1 244

Summa ersättning

1 244

Styrelseuppdrag
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Notförteckning
Not 1. Samband mellan intäkter av anslag enligt anslagsredovisning och resultaträkning

Anslagsutfall enligt anslagsredovisningen1

Not 3. Intäkter av bidrag

190101191231

180101181231

42 466 571

41 061 036

Bidrag från statliga myndigheter

190101191231

180101181231

880

1406

2

Intäkter av anslag enligt resultaträkningen

-1 373 536

-1 313 104

Övriga bidrag

5 402

1 451

Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bistånd

-41 073 252

-39 681 780

Bidrag från EU

6 675

10 008

12 957

12 865

-946

-828

-18 837

-65 323

0

0

Uttag semesterdagar från 20083
Kapitaltillskott4

Summa intäkter av bidrag

Summa

1	Inkluderar anslagsposter som Sida disponerar och som utbetalas efter
beslut av Regeringskansliet/UD.
2	Intäkter av anslag enligt resultaträkningen inkluderar 99 810 tusen
kronor som finansierats från biståndsanslaget.
3	Anslagsbelastning avseende uttag av semesterdagar från 2008
redovisas direkt mot Avräkning med statsverket.
4	Från och med 2016 redovisas utbetalningar som utgörs av
kapitaltillskott mot statskapital. Totalt har 18 837 tusen kronor
avräknats anslaget och har ökat Andra långfristiga
värdepappersinnehav och statskapitalet 2019 avseende utbetalade
kapitaltillskott under året.

Sida erhåller bidrag för administration från EU i samband
med vidareförmedling av EU-medel. Övriga bidrag erhåller Sida i samband med vidareförmedling av medel från
Världsbanken och USAID.

190101191231

180101181231

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen

4 754

2 323

Intäkter avgiftsfinansierad verksamhet

8 022

10 763

Övriga intäkter i verksamheten
Summa intäkter

1 000

908

13 776

13 994

Not 5:2. Sjukfrånvaro, %
190101191231

180101181231

2,34

2,53

54,23

56,8

Män

1,34

1,83

Totalt
Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av totalt
sjukskrivna

Not 4. Finansiella intäkter

Ränteintäkter Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Kostnader för personal har ökat med 53 317 tusen kronor,
7,3%. Ökningen beror på en avtalsenlig genomsnittlig löneökning med 1,8% samt att SPÅ-avgiften har varit mycket
högre under hela året. SPÅ-avgiften står för en kostnadsökning på 12 679 tusen kronor. Antalet utsända i fält har ökat
vilket utöver ökade lönekostnader har gett ökade kostnader
för ortskostnadsersättning och kostnader för andra tillägg i
fält.

190101191231

180101181231

Kvinnor

2,78

2,84

134

239

Anställda –29 år

3,36

0,94

69

194

Anställda 30–49 år

1,79

2,36

203

434

Anställda 50 år–

2,99

2,86

Ränteintäkter Riksgäldskontoret utgörs av negativ räntekostnad avseende Sidas upplåning av anläggningstillgångar. Övriga finansiella intäkter avser kursvinster.
Not 5:1. Kostnader för personal
190101191231

180101181231

Summa kostnader för personal

-781 198

-727 882

Varav lönekostnader

-435 916

-417 069

-641

-629

Del av lönekostnader som avser arvoden till
styrelse, kommittéer eller ej anställd personal (uppdragstagare),

I enlighet med 3 § 7 kap. förordningen (2000:605) om års
redovisning och budgetunderlag ska uppgifter lämnas om
myndighetens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i tabellen anges
i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid
för respektive grupp. Gruppen anställda -29 år utgörs av förhållandevis få individer, och enstaka längre sjukskrivningar
har därför fått stort genomslag 2019.
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Not 6. Kostnader för lokaler

Kostnader för lokaler

Not 8. Finansiella kostnader
190101191231

180101181231

-53 443

-50 846

Räntekostnader Riksgäldskontoret

-16 500

Övriga finansiella kostnader

-67 346

Summa finansiella kostnader

Förändring avsättning lokalkostnader
Summa kostnader för lokaler

-53 443

Kostnader för lokaler har minskat med 13 902 tusen kronor.
Minskningen består framför allt i att ingen ytterligare avsättning är gjord 2019 för Sidas planerade flytt till Botkyrka.
Not 7. Övriga driftkostnader
190101191201

180101181201

-381

-418

Resor

-17 785

-17 505

Varor

-7 286

-6 856

-190 444

-184 721

Reparationer och underhåll m.m.

Tjänster
Personalkostnader på utlandsmyndigheter

-112 016

-114 091

Lokalkostnader på utlandsmyndigheter

-137 838

-129 329

Övriga kostnader, utlandsmyndigheter

-86 521

-76 533

-3

-1

Reaförluster från avyttring av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
samt skatter
Summa övriga driftkostnader

-552 274

-529 456

Övriga driftkostnader har ökat med 22 818 tusen kronor jämfört med föregående år, vilket motsvarar en kostnadsökning
med 4,3%.
Av kostnadsökningen kan 16 421 tusen kronor hänföras
till ökade kostnader för Sidas personal på utlandsmyndigheterna (den totala kostnaden uppgår till 336 375 tusen
kronor). Detta beror på en ökad bemanning i fält samt att
kostnaderna för säkerhet har ökat.

190101191231

180101181231

-443

-786

-55

-178

-498

-964

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
minskat med 347 985 tusen kronor. Minskningen beror
främst på att det förekom några större återbetalningar av
bistånd föregående år. Se not 36.
Not 10. Övrigt erhållna medel för finansiering av bidrag
190101191231

180101181231

Garantiavgifter fristående garantier
inkomster nya åtaganden1

11 698

17 906

Garantiavgifter fristående garantier
inkomster tidigare åtaganden

44 208

14 910

-46 816

14 715

Garantiavgifter U-krediter, inkomster
tidigare åtaganden

5 597

6 306

Förändring av risker garantier för
U-krediter och periodiseringar

5 514

5 829

Externa medel

12 701

14 757

Summa Övrigt erhållna medel

32 902

74 425

Förändring av risker fristående garantier
och periodiseringar

1	Avser subvention om 11 698 tusen kronor 2019 och 17 859 tusen kronor
2018.
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Som övrigt erhållna medel för finansiering av bidrag redovisar Sida garantiavgifter och externa medel. Externa medel
erhålls från EU. Garantiavgifter avser inbetalningar av
garantiavgifter från garantitagare och inbetalningar av subventioner från något av Sidas biståndsanslag samt periodiseringar av intäkter. Förändringar i beräkningarna av risker
för förväntad förlust redovisas också mot posten.
Posten har minskat med 41 523 tusen kronor.
Minskningen kan i huvudsak härledas till förändring av
beräknade risker och periodiseringar för Sidas fristående
garantier om 61 537 tusen kronor. Samtidigt ökar inbetalningar av garantiavgifterna med 23 090 tusen kronor.
Externa medel minskar då vidareförmedling av EU-medel
som sker till andra statliga myndigheter har minskat.
Not 11. Finansiella intäkter transfereringar
190101191231

180101181231

Ränteintäkter Sidas garantireserv

14 646

18 623

Valutakursvinster

37 530

52 457

Summa finansiella intäkter
transfereringar

52 176

71 080

Finansiella intäkter har minskat med 18 904 tusen kronor.
Valutakursvinster utgör i huvudsak orealiserade kursvinster
som beräknas på Sidas tillgångar i garantiverksamheten.
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Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

Valutakursförluster
Räntor
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
transfereringar

190101191231

180101181231

-26 659

-57 512

-4 777

-7 185

-7

-2

-31 443

-64 699

Finansiella kostnader har minskat med 33 256 tusen kronor.
Valutakursförluster utgörs i huvudsak av orealiserade
kursförluster som beräknas på Sidas skulder i garantiverksamheten.
Not 13. Lämnade bidrag
190101191231

180101181231

Lämnade bidrag internationellt

-35 487 005

-33 994 128

Lämnade bidrag inom Sverige

-4 893 964

-5 098 309

-657 867

-611 685

-31 710

15 531

-1 417

-3 626

Resursöverföring varor, tjänster och
personal
Garantiverksamheten
* varav utbetalda skadeersättningar
Övrigt
Summa lämnade bidrag, total

-35 147

-155 568

-41 105 693

-39 844 159

-15 359 536

-14 716 743

-90 231

-96 634

-15 449 767

-14 813 377

Varav UD
Lämnade bidrag internationellt
Lämnade bidrag inom Sverige
Summa lämnade bidrag, UD

Under posten lämnade bidrag redovisas utbetalningar
avseende Sidas och Regeringskansliets (UD) biståndsverksamhet. Lämnade bidrag uppgår till 41 105 693 tusen kronor
varav 15 449 767 tusen kronor avser lämnade bidrag för
Regeringskansliets räkning. Lämnade bidrag har totalt ökat
med 1 261 534 tusen kronor jämfört med föregående år. Det

är framförallt lämnade bidrag internationellt som har ökat
med 1 492 878 tusen kronor, medan lämnade bidrag inom
Sverige har minskat med 204 345 tusen kronor.
Regeringskansliets (UD) lämnade bidrag har ökat med
636 390 tusen kronor jämfört med föregående år.
Sidas lämnade bidrag har därmed ökat med 625 144
tusen kronor. Ökningen av Sidas bidrag avser bidrag till
internationella genomförare om 850 085 tusen kronor.
Bidrag till svenska mottagare minskar med 197 942 tusen
kronor. Resursöverföring av varor, tjänster och personal ökar
med 46 182 tusen kronor.
Garantiverksamheten avser i huvudsak skadekostnader
och återvinningar. Övrigt har minskat med 120 421 tusen
kronor och minskningen kan i huvudsak härledas till förändringar i reserveringar för befarade förluster för Sidas villkorslån, där reserveringar gjordes 2018 som är oförändrade 2019.
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Not 14. Årets kapitalförändring
190101191231

180101181231

-4 270

-587

-62 622

48 345

Avgiftsfinansierad verksamhet
Administration garantiverksamhet1
Fristående garantier

2

Sidas garantier för U-krediter3
Summa avgiftsfinansierad verksamhet

66 645

59 146

-247

106 905

Anslagsfinansierad verksamhet
U-krediter – gåvoelement4

-43 251

-79 715

Övrigt5

60 422

-109 350

Summa anslagsfinansierad verksamhet

17 171

-189 065

Årets kapitalförändring

16 924

-82 160

1	Enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier ska en
administrativ avgift tas ut av garantitagaren för att täcka
myndighetens administrationskostnader för dess lån och garantier.
Årets resultat uppgår till -4 270 tusen kronor.
2	Minskningen för Fristående garantier kan i huvudsak härledas till
högre reserveringar för risk jämfört med föregående år.
3	Ökningen för garantier för U-krediter kan i huvudsak härledas till
högre värdering av Sidas skadefordringar.
4	Kapitalförändringen för U-krediter gåvomedel utgörs av
utbetalningar från tillgodohavanden hos RGK som tidigare satts från
Sidas anslag av för gåvoelement kopplat till Sidas U-krediter.
Utbetalningar sker till SEK, AB Svensk Exportkredit.
5	Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet består av
förändringar avseende fordringar för förväntade återbetalningar av
tidigare utbetalda bidrag. Ökningen kan i huvudsak härledas till de
högre reserveringar som gjordes 2018 i utlåningsverksamheten som
inte görs 2019, se även not 18
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Not 15. Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

191231

181231

Ingående balans anskaffningsvärde

78 367

132 020

Årets nyanskaffning

4 312

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)
Utgående balans anskaffningsvärde
Ingående balans ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivning

82 679

78 367

-35 785

-94 695

-13 569

Återförda avskrivningar (försäljning/
utrangering)
Utgående balans ackumulerade
avskrivningar
Bokfört värde
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Ingående balans anskaffningsvärde

Årets avskrivning

Bokfört värde
Utgående balans immateriella
anläggningstillgångar
1

-35 785

33 325

42 582

191231

181231

7 094

11 274
97
-4 277

Ingående balans anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning

191231

181231

23 735

19 445

900

4 340

7 094

7 094

-2 729

-6 146

-887

-860
4 277

-3 615

-2 729

3 478

4 365

36 804

46 947

Utrangering 2018 ändrad då den felaktigt inte togs upp föregående år

-50

Utgående balans anskaffningsvärde

24 635

23 735

Ingående balans ackumulerade avskrivningar

-17 336

-16 187

-2 113

-1 149

-19 449

-17 336

5 186

6 399

191231

181231

39 108

40 492

1 826

778

Återfört anskaffningsvärde
(försäljning/utrangeringar)

-1 170

-2 163

Utgående balans anskaffningsvärde

39 764

39 108

-36 953

-38 517

Årets avskrivning
Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående balans anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning

Återförda avskrivningar
(försäljning/utrangering)1
Utgående balans ackumulerade
avskrivningar

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående balans ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning

-759

-598

1 170

2 163

-36 542

-36 953

Bokfört värde

3 222

2 155

Utgående balans materiella
anläggningstillgångar

8 407

8 554

Återförda avskrivningar
(försäljning/utrangeringar)
Utgående balans ackumulerade
avskrivningar

Bokfört värde avseende materiella anläggningstillgångar
har minskat med 1 213 tusen kronor. Avskrivningen har varit
större än anskaffningen under året.
Nyanskaffningarna består av upprustning av pentryn i
lokalerna i Stockholm samt nya möbler och belysning till en
avdelning som är pilot för aktivitetsbaserat kontor.

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar

Not 16. Materiella anläggningstillgångar

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde
-49 354

Återfört anskaffningsvärde
(försäljning/utrangering)1

Ingående balans ackumulerade
avskrivningar

-12 729
71 639

Årets nyanskaffning

Utgående balans anskaffningsvärde

17 986
-71 639

Balanserade utgifter för utveckling har minskat med 9 257
tusen kronor vilket beror på att avskrivningen varit större
än nyanskaffningen under 2019. Årets nyanskaffning avser
Transparensåtgärder Open Aid som beräknas driftsättas
andra halvåret 2020, Datastöd för garantier som driftsattes i
december 2019 samt PLANit UD som driftsattes i mars 2019.
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Not 17:1. Andra långfristiga värdepappersinnehav,
ägarandel per bank
Bank

191231

181231

Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, IBRD

846 461

846 461

Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB

698 421

695 714

Internationella finansbolaget, IFC

180 768

180 768

Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB

147 266

147 266

Asiatiska utvecklingsbanken, AsDB

135 528

135 528

Interamerikanska investeringsbolaget, IIC

98 673

82 543

Multilaterala investeringsgarantiorganet,
MIGA

21 954

21 954

2 129 071

2 110 234

Summa Andra långfristiga värdepappersinnehav

Sida redovisar utbetalade kapitaltillskott till utvecklingsbanker som Andra långfristiga värdepappersinnehav
(2 129 071 tusen kronor). Årets ökning om 18 837 tusen
kronor utgörs av utbetalningar om 2 707 tusen kronor till
Afrikanskautvecklingsbanken samt 16 130 tusen kronor till
Interamerikanska investeringsbolaget, ICC. Justering om
15 013 tusen kronor har gjorts mellan banker för 2018 då
återinvesteringen av tidigare inbetalda medel redovisades
för Interamerikanska investeringsbolaget, IIC i stället för
Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB.
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Not 17:2 Långfristiga fordringar hos andra
myndigheter

Not 18:1. Utlåning, årets förändring

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består av
långfristiga placeringar i räntebärande placeringar hos
Riksgälden avseende garantireserven. De har minskat med
200 000 tusen kronor vilket beror på förändringar av placeringar. Motsvarande ökning finns i posten Övriga tillgodo
havanden i Riksgäldskontoret.

Utlåning biståndskrediter

191231

181231

Ingående balans

6 937

10 484

Årets amortering

-5 000

-8 645

208

4 643

Årets förändring diskontering
Årets förändring befarade förluster
Utgående balans
Utlåning villkorslån

Not 17:3. Andra långfristiga fordringar

Ingående balans

241

456

2 386

6 937

191231

181231

0

143 200

181231

Diskontering

116 113

163 969

153 770

Årets förändring orealiserde kursdifferenser

-27 949

Ännu inte fakturerade garantiavgifter

50 788

53 345

Årets förändring befarade förluster

Övriga långfristiga fordringar2

36 143

34 800

Utgående balans

250 900

241 915

191231
Skadefordringar garantier
1

Summa Andra långfristiga fordringar

1	Här ingår fordringar mot Miga, en organisation inom Världsbanken, dit
Sida har gjort en utbetalning år 2013 om 35 000 tusen kronor (växlades
till 5 228 576 USD) som kan användas för eventuellt infriande av en
garanti (CAFEF). Garantin täcker det andra förlustlagret i CAFEF
insatsen vilken uppgår till 30 miljoner USD. Fordran redovisas till
nuvärdet och aktuell kurs i USD 2019. Sida har i denna garanti gjort
avsteg från förordningen (2009:320) och inte gjort någon inbetalning för
förväntad förlust till Sidas garantireserv. För de garantier där Sida tar
ut garantiavgifter löpande efter utnyttjande och inte efter en fastställd
plan för garantiavgifterna så redovisar inte Sida fordringar för
garantiavgifter. I de fall det finns en fastställd plan för garantiavgifter
redovisas denna fordran under denna post. Ännu inte fakturerade
garantiavgifter som avser nästföljande år uppgår till 4 904 tusen
kronor.
2	Här redovisas fordringar mot Miga, en organisation inom
Världsbanken, dit Sida har gjort ytterligare en utbetalning år 2013 om
35 000 tusen kronor (växlades till 5 228 576 USD) som kan återbetalas
till Sida. Detta belopp härrör till det första förlustlaget i CAFEF
insatsen och kan inte bli högre än det inbetalda kapitalet. Det första
förlustlagret uppgår till 45 miljoner USD och delas med andra aktörer.
Det första förlustlagret har minskat jämfört med föregående år då en
aktör har avslutat sitt engagemang i CAFEF. Fordran redovisas till
nuvärdet och aktuell kurs i USD 2019.

Andra långfristiga fordringar har ökat med 8 985 tusen
kronor. Ökningen beror på en högre bokslutskurs för USD
jämfört med föregående år samt lägre reserveringar i fordringarna.

-231 365
0

0

2 386

6 937

Biståndskrediter

191231

181231

Biståndskrediter

2 496

7 496

-26

-234

Total utgående balans

Not 18:2. Utlåning per kategori

Befarad förlust
Diskontering
Utgående balans

-84

-325

EKN värderar Sidas villkorslån och biståndskrediter enligt
riktlinjer för värdering av Sidas finansieringsinstrument
(beslut 2008-000041). Posten utlåning totalt har minskat med 4 551 tusen kronor. Ingen nyutlåning har skett.
Minskningen kan i huvudsak härledas till amorteringar. Sida
erhåller återbetalning på villkorslånet endast om och när
någon av strukturerna antingen (i) initierar utdelningar och/
eller återbetalning av aktiekapital till PIDG trust (ii) likvideras
eller (iii) hamnar i default enligt låneavtalet. För villkorslånen
finns således inga beslutade amorteringsplaner.
Diskonteringen sker i enlighet med 5 kap. 14 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Diskonteringen minskar som en följd av att förväntade framtida kassaflöden minskar beroende på gjorda amorteringar.
Biståndskrediternas amorteringsplaner sträcker sig till
år 2020.
Utbetalning av lån har gjorts med Sidas anslag och
reserveringen för befarade förluster är således hänförbara
till statliga subventioner.
Not 19. Summa Kortfristiga fordringar
191231

181231

Fordringar hos andra myndigheter

32 585

44 780

86 625

27 317

3 867

3 783

123 077

76 051

Kundfordringar

2 386

6 937

Villkorslån

191231

181231

Återkrav

Villkorslån1

273 157

273 157

Övriga kortfristiga fordringar

Villkorslån via AB Svensk Exportkredit
Befarad förlust
Utgående balans
Total utgående balans

3 070

3 070

-276 227

-276 227

0

0

2 386

6 937

1	Då villkorslånen värdereglerats till 100% föreligger ingen diskontering
eller valutakurseffekt.
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Summa kortfristiga fordringar

171

Summa kortfristiga fordringar har totalt ökat med 47 027
tusen kronor.
Fordringar hos andra myndigheter har minskat med
12 195 tusen kronor. Minskningen beror i första hand på att
det saknas fordringar på EKN gällande Sidas U-krediter
2019 motsvarande de som fanns 2018 (15 449 tusen kronor).
Återkrav (86 625 tusen kronor) avser väntade återbetalningar av utbetalda bidrag. Dessa belopp kan variera mellan
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åren och 2019 avser några av de väntade återbetalningarna
större belopp, vilket är orsaken till ökningen på 47 027 tusen
kronor.

Ingående balans

Not 20. Periodavgränsningsposter
191231

181231

Förutbetald hyra

12 584

12 118

Övriga förutbetalda kostnader

14 672

15 540

Upplupna ränteintäkter

2 587

3 925

Övriga upplupna intäkter

6 899

7 571

Utgående balans

36 742

39 154

Not 21. Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel

191231

181231

-3 926

-3 177

-12 840

-364 720

Uppbördsmedel som betalats till icke
räntebärande flöde

14 179

363 972

Skulder avseende Uppbörd

-2 587

-3 926

191231

181231

34 397

26 462

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar
m.m. som betalats från icke ränte
bärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke
räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag

41 187 298

39 841 344

-41 195 350

-39 833 409

26 345

34 397

191231

181231

3 045

-17 557

1 279 273

1 219 692

Anslagsmedel som tillförts räntekonto

-1 288 120

-1 199 090

Skuld avseende anslag i räntebärande
flöde

-5 802

3 045

Not 22. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Not 21. Avräkning med statsverket
Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte redovisats mot anslag

191231

181231

5 527

6 356

Redovisat mot anslag under året enligt
undantagsregeln

-946

-828

Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag

4 581

5 527

191231

181231

Övriga skulder i statens centralkonto
Ingående balans

32 735

8 754

650 226

915 746

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-41 828 447

-40 361 202

Betalningar hänförbara till anslag och
inkomsttitlar

41 181 171

39 469 437

Saldo

35 686

32 735

Övrig fordran i statens centralkonto

35 686

32 735

Skulder hänförliga till garantiverk
samheten

191231

Ingående balans

-95 546

Inbetalningar i icke räntebärande flöde
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Sida har ett kreditutrymme om 27 000 tusen kronor på
Räntekontot hos Riksgäldskontoret. Räntekontokrediten har
ej utnyttjats. Behållningen på räntekontot hos Riksgälden
har minskat med 2 115 tusen kronor jämfört med föregående år.
Per den 31 december 2019 finns en skuld avseende
betalningar som ska regleras från det icke räntekontot till
det räntebärande flödet om 5 351 tusen kronor. Tas hänsyn
till denna reglering hade räntekontosaldot per den 31
december 2019 uppgått till 199 948 tusen kronor.
Not 23. Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
191231

181231

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret,
U-krediter

396 936

440 188

181231

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret,
Fristående garantier

361 114

307 195

-93 035

Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret,
Sidas garantier för U-krediter

1 400 722

1 187 782

Summa Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret

2 158 772

1 935 165

Övriga skulder fristående garantier

-2 069

-2 511

Skulder hänförliga till garantiverk
samheten

-97 615

-95 546

Avräkning med statsverket, utgående
balans

-39 393

-23 768

Avräkning med statsverket har minskat med 15 625 tusen
kronor. Minskningen beror främst på nettoskulder avseende
anslag i icke ränta minskat med 8 052 tusen kronor och att
anslagssparandet i ränteflödet ökat med 8 847 tusen kronor.
Posten Skulder hänförliga till garantiverksamheten består av
subventioner som periodiseras över garantins löptid.

Posten har ökat med totalt 223 607 tusen kronor jämfört
med föregående år. Ökningen av tillgodohavanden Sidas
garantier för U-krediter beror på förändringar i placeringar,
motsvarande minskning om 200 000 tusen kronor finns
i posten Långfristiga fordringar hos andra myndigheter.
Dessutom har räntor om netto 12 939 tusen kronor tillförts
till tillgodohavandet.
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.
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Not 24. Kassa och bank

Likvida medel garantireserven
Medel på valutakonton
Summa Kassa och bank
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Not 25. Förändring av myndighetskapitalet
191231

181231

56 635

668

188 843

123 146

245 478

123 814

Posten har ökat med 121 664 tusen kronor jämfört med
föregående år. Tillgodohavanden på bankkonton avseende
garantireserven för U-krediter har ökat med 55 967 tusen
kronor, vilket i huvudsak beror på inbetalda återvinningar
under året.
Medel på valutakonton har ökat med 65 697 tusen kronor
och beror på att medel som Sida erhållit från EU för vidareförmedling som ännu ej har vidareförmedlats har ökat, se
även not till Övriga kortfristiga skulder

Statskapital utan
avkastningskrav

Balanserad
kapitalförändring
avgiftsbelagd

garantiverksamhet

Övrig balanserad
kapitalförändring

Kapitalförändring
enligt resultat
räkningen

Summa

Utgående balans 20181231

2 914 125

2 054 960

-168 946

-82 160

4 717 978

Ingående balans 20190101

2 914 125

2 054 960

-168 946

-82 160

4 717 978

-79 715

106 905

-109 350

82 160

Föregående års kapitalförändring
Årets amorteringar lån

-5 000

Årets kapitaltillskott

18 837

18 837

Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 20191231

16 924
-65 878

106 905

-109 350

99 084

30 761

2 161 865

-278 296

16 924

4 748 740

U-krediter

191231

181231

Övriga tillgodohavanden RGK U-krediter

396 936

440 188

Summa Statskapital U-krediter

43 251

79 715

440 188

519 902

273 157

273 157

Villkorslån
Fordran villkorslån Övrigt
Fordran villkorslån AB Svensk Exportkredit
Summa Statskapital villkorslån

3 070

3 070

276 227

276 227

Biståndskrediter
Fordran biståndskrediter

2 496

7 496

Summa Statskapital biståndskrediter

2 496

7 496

Andra långfristiga värderspappersinnehav

2 129 071

2 110 234

Summa Statskapital kapitaltillskott

2 129 071

2 110 234

Enligt anläggningsregister

266

266

Summa Statskapital konst

266

266

2 848 248

2 914 125

Kapitaltillskott

Konst

Total utgående balans

16 924

2 848 248

Not 25:1. Statskapital

Årets kapitalförändring

0
-5 000

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 förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete. Årets utbetalningar redovisas som kostnader i resultaträkningen och
medför en kapitalförändring som nästkommande år avslutas
mot Statskapital.
Utbetalning av villkorslån har avräknats mot anslag och
redovisats mot Statskapital. Eventuell amortering av villkorslån 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.
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Statskapital har minskat med 65 878 tusen kronor.
Minskningen beror på att föregående års kostnader avseende de tidigare avsatta medlen för U-krediter, 79 715
tusen kronor, har avslutats mot statskapital, samt årets
amorteringar av biståndskrediter om 5 000 tusen kronor.
Samtidigt har statskapitalet ökat med årets utbetalningar
av kapitaltillskott med totalt 18 837 tusen kronor, varav till
Afrikanska utvecklingsbanken, Afdb 2 707 tusen kronor, och
till Interamerikanska investeringsbolaget, IIC 16 130 tusen
kronor.
Årets förändring, Statskapital redovisas nedan i not 25:2.
Not 25:2. Statskapital, årets förändring
Årets förändring

191231

181231

Ingående balans

2 914 125

2 953 023

Årets amorteringar biståndskrediter1

-5 000

-8 645

Avslutad kapitalförändring U-krediter,
föregående år

-79 715

-110 589

Årets kapitaltillskott
Total utgående balans
1

Se not 18 Utlåning.

18 837

80 337

2 848 248

2 914 125

Not 25:3. Balanserad kapitalförändring
Fristående garantier

191231

181231

Övriga tillgodohavanden hos Riksgälds
kontoret

361 114

307 195

Andra långfristiga fordringar

38 822

36 775

-97 864

-95 546

-256 921

-130 346

62 622

-48 345

107 773

69 732

Långfristiga placeringar

500 000

700 000

Andra långfristiga fordringar

175 935

170 340

Övriga fordringar

2 782

18 612

Övriga upplupna intäkter

4 114

6 208

Kassa, plusgiro och bank

56 635

668

1 400 722

1 187 782

Övriga skulder
Övriga avsättningar
Årets kapitalförändring
Summa fristående garantier

Övriga avsättningar

-34 000

Övriga skulder

Summa garantier för U-krediter

-44 000

Avslutad kapitalförändring tidigare år
Tillkommer; avsatt mot statskapital för
U-krediter

191231

181231

1 886 014

1 830 836

-82 160

-55 161

79 714

110 589

1 883 568

1 886 014

Leverans inkomsttitel
Utgående balans

-251

-63
-66 645

-59 146

2 039 542

1 980 396

Administration garantiverksamhet
Andel räntekonto

Ingående balans

-6

Övriga upplupna kostnader
Årets kapitalförändring

Posten Balanserad kapitalförändring består av ackumulerat resultat avseende fristående garantier och garantier
för U-krediter. Dessutom innefattar posten ackumulerad
kapitalförändring avseende kursdifferenser och värdereglering hänförbara till villkorslån och biståndskrediter, samt
ackumulerad kapitalförändring hänförbar till värdering av
insatser inom Sidas ordinarie verksamhet.
Årets förändring, Balanserad kapitalförändring redovisas
nedan i not 25:4.
Not 25:4. Balanserad kapitalförändring, årets förändring

Garantier för U-krediter

Övriga tillgodohavanden hos Riksgälds
kontoret

Not 26. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning
-25

4 245

Årets kapitalförändring

4 270

587

Summa administration garantiverksamhet

4 245

4 832

-276 227

-276 227

-110

-559

Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

191231

181231

1 889

2 262

560

554

-788

-927

1 661

1 889

Övrig kapitalförändring
Värdereglering villkorslån
Värdereglering biståndskrediter
Övrigt
Årets kapitalförändring
Summa övrigt
Total utgående balans
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68 768

-1 510

-60 422

109 350

-267 991

-168 946

1 883 568

1 886 014

2019 har sju nya beslut om delpension fattats.
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Not 27. Avsättningar för garantier

Risker som kan finansieras av garantiavgifter

på Sidas valutakonto och motsvarande ökning finns i posten
Kassa och Bank.

Not 29. Lån i Riksgäldskontoret
191231

181231

191231

181231

82 172

75 005

54 655

43 990

Kvardröjande risker

138 912

109 484

Årets upptagna lån

8 014

25 276

Oreglerade skador

69 837

162

Årets amorteringar

-17 568

-14 611

Total avsättning

290 921

184 651

Ingående balans

Utgående balans

45 101

54 655

Not 32. Periodavgränsningsposter
191231
Upplupen lön

Not 28. Övriga avsättningar

Ingående avsättning, personal
Årets upplösning/avsättning
Utgående avsättning
Ingående avsättning, lokaler

191231

181231

2 177

1 983

214

194

2 391

2 177

16 500

0

Årets upplösning/avsättning

16 500

Utgående avsättning

16 500

16 500

Total övrig avsättning

18 891

18 677

Posten har ökat med 214 tusen kronor. Ökningen Avsättning
för personal avser avsättning för kompetensväxlings- och
kompetensutvecklingsåtgärder. Hela avsättningen bedöms
utnyttjas för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder under 2020.

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram för
2019 på 60 000 tusen kronor. Lånet i Riksgäldskontoret
avser materiella och immateriella anläggningstillgångar.
Skillnaden mellan lån och anläggningstillgångar (110 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
191231

181231

Leverantörsskulder

148 921

168 915

Arbetsgivaravgifter

12 258

11 506

Mervärdesskatt

10 369

8 683

171 549

189 104

Utgående balans

815

47 991

43 935

Övriga upplupna kostnader, utomstatliga

4 597

2 034

Övriga upplupna kostnader, inomstatliga

6 873

5 135

Oförbrukade bidrag, utomstatliga

7 563

8 318

191231

Medel som ska vidareförmedlas
Övriga skulder
Utgående balans

Förutbetalda intäkter
Utgående balans

3 780

2 400

71 289

62 637

Periodavstämningsposter har ökat med 8 652 tusen kronor.
Övriga upplupna kostnader både inomstatliga och utomstatliga har ökat något mot föregående år. Detta beror på att
datumet för stängning av leverantörsreskontran var ovanligt
tidig i år. Förutbetalda intäkter avser subventionerade garantiavgifter.

Not 33. Anslagsutnyttjande
Se avsnittet Kommentarer till Anslagsredovisningen, under
tabell 4.3.

Not 34. Ingående överföringsbelopp

Not 31. Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt

181231

485

Upplupen semesterlön

Avsättningar för garantier har ökat med 106 270 tusen
kronor. Ökningen kan i huvudsak härledas till oreglerade
skador som uppstått 2019 om 69 675 tusen kronor.
Sida ansvarar också för redovisning av statens garanti
åtaganden avseende Europeiskainvesteringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet
enligt regleringsbrev för 2019. För detta garantiåtagande
har beräknats en risk om 13 897 tusen kronor (10 304 tusen
kronor) som redovisas som kvardröjande risk. En inbetalning
till garantireserven har gjorts enligt Sidas regleringsbrev för
2019.
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181231

12 321

11 750

219 259

153 250

5 133

2 636

236 712

167 636

Posten Övriga kortfristiga skulder har ökat med 69 077 tusen
kronor. Ökningen kan i huvudsak härledas till Medel som ska
vidareförmedlas och som finansieras av EU. Medlen finns

Sida hade vid utgången av 2018 utnyttjat anslagskredit på
anslaget 7:1.1 Biståndsverksamhet motsvarande 218 223
tusen kronor, främst på anslagsposterna 6, 9, 26 och 34,
vilket är negativa överföringsbelopp för 2019. På andra
anslagsposter hade Sida anslagssparanden på totalt 112 849
tusen kronor som är positiva överföringsbelopp för 2019.
Sida hade vid utgången av 2018 utnyttjat anslagskredit
på anslaget 7 1:2.1 Sida (förvaltning) om 3 045 tusen kronor
vilket är ett negativt överföringsbelopp för 2019.

Finansiell redovisning

Sida hade vid utgången av 2018 ett anslagssparande på
anslaget 5:1.11 Samarbete inom Östersjöregionen motsvarande 26 tusen kronor, vilket drogs in under 2019.

Not 35. Årets tilldelning och omdisponerade
anslagsbelopp
Enligt regleringsbrev för 2019 UD2018/06224/IU,
UD2018/20958/PLAN (delvis), UD2018/20959/IU (delvis) m.fl.
har Sida tilldelats medel om 40 956 323 tusen kronor för
1:1 Biståndsverksamhet, 1 276 325 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 (UD2019/05318/IU,
UD2019/03250/IU) den 2019-03-21 beslutade regeringen att
omfördela tilldelningen inom anslaget samt om en minskning av anslaget med 20 000 tusen kronor till 40 936 323
tusen kronor.
I ändring av regleringsbrev (UD2019/10083/RS (delvis),
UD2019/10443/IU) den 2019-06-27 beslutade regeringen att
omfördela tilldelningen inom anslaget samt om en ökning
av anslaget med 43 552 tusen kronor till 40 979 875 tusen
kronor. I samma ändring beslutade regeringen om en ökning
av anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med 11 795 tusen kronor till 1 288 120 tusen
kronor.
I ändring av regleringsbrev (UD2019/12886/IU,
UD2019/14997/IU) den 2019-10-03 beslutade regeringen att
omfördela tilldelningen inom anslaget .
I ändring av regleringsbrev (UD2019/18427/RS (delvis)
UD2019/18461/IU) den 2019-11-28 beslutade regeringen att
omfördela tilldelningen inom anslaget samt om en ökning
av anslaget med 320 860 tusen kronor till 41 300 735 tusen
kronor.

Sidas årsredovisning 2019

Syftet med att ange belopp på detta sätt i avtalen är att Sidas
ekonomiska åtagande inte ska gå längre än tilldelade anslag.

Not 36. Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget
191231
Inlevererat överskott från myndigheter (2127)

181231
251

Övriga ränteinkomster (2394)

3 836

8 599

Övriga inkomster av statens verksamhet (2811)

4 005

347 226

Återbetalning av övriga lån (4526)
Summa inkomsttitel
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5 000

8 645

12 841

364 720

Redovisning mot inkomsttitlar minskar totalt med 351 879
tusen kronor. Enskilda stora återbetalningar som ej återförs
anslag kan ge stora förändringar mellan åren på inkomsttitel
2811. Minskningen 2019 beror till stor del på att det föregående år förekom två större återbetalningar 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.
I uppbördsavsnittet i resultaträkningen redovisas 7
840 tusen kronor som medel som tillförts statens budget.
Beloppet överensstämmer inte med utfallet i inkomsttitelredovisningen (12 841 tusen kronor). Det förklaras av att
återbetalning av biståndskrediter (5 000 tusen kronor), redovisas mot Statskapital. Beräknat belopp för avgifter som inte
disponeras saknas i Sidas regleringsbrev.

Not 37. Beställningsbemyndiganden
Begreppet beställningsbemyndiganden avser den befogenhet
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.

Not 38. Tilldelad bemyndiganderam
Väsentliga avvikelser mellan åtagande och tilldelat bemyndigande kommenteras för Sidas verksamhet i kapitel 4.3
Kommenterar till Anslagsredovisningen.
Enligt regleringsbrev för 2019 (UD2018/06224/IU,
UD2018/20958/PLAN (delvis), UD2018/20959/IU (delvis)
m.fl.) har Sida tilldelats bemyndiganderamar för anslag
7 1:1 Biståndsverksamhet och 5 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen på sammanlagt 99 115 000 tusen kronor.
I ändringsbeslut UD2019/05318/IU, UD2019/03250/IU den
2019-03-21 ökades bemyndigande-ramarna för anslag 7 1:1
med 3 599 000 tusen kronor och omfördelades även mellan
anslags-posterna.
I ändringsbeslut UD2019/12886/IU, UD2019/14997/IU den
2019-10-03 omfördelades bemyndiganderamarna mellan
anslagsposterna.
Not 39. Verksamhetens kostnader
191231

181231

Verksamhetens kostnader enligt
resultaträkningen

-1 404 742

-1 340 983

Verksamhetens kostnader enligt
finansieringsanalysen

-1 387 428

-1 309 325

-17 314

-31 658

Skillnad

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som
inte ska påverka finansieringsanalysen:
191231
Avsättningar för framtida pensionsåtaganden
Avsättningar för kompetensåtgärder

181231

228

373

-214

-194

Avsättningar för lokaler

-16 500

Avskrivningar av anläggningstillgångar

-17 328

-15 336

Summa

-17 314

-31 658

Finansiell redovisning
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Not 40. Lämnade bidrag

Not 41. Finansiella intäkter, transfereringar
191231

181231

Lämnade bidrag enligt resultaträkningen

-41 105 693

-39 844 159

Lämnade bidrag enligt
finansieringsanalysen

-41 102 316

-39 754 603

Skillnad

-3 377

-89 556

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som
inte ska påverka finansieringsanalysen:

Förändring befarade förluster, bistånds
krediter

191231

181231

449

5 099

Förändring ännu ej reglerade återkrav/
återbetalningar
Förändring långfristig fodran, Cafef
Förändring skadefordringar garantier
Förändring avsättning oreglerade skador,
garantier
Summa

Not 42. Finansiella kostnader, transfereringar
191231

181231

Finansiella intäkter transfereringar, enligt
resultaträkningen

52 176

71 080

Finansiella intäkter transfereringar, enligt
finansieringsanalysen

23 391

Skillnad

28 785

-115 252

191231

181231

Finansiella kostnader transfereringar, enligt
resultaträkningen

-31 443

-64 699

26 508

Finansiella kostnader transfereringar, enligt
finansieringsanalysen

-5 583

-8 666

44 572

Skillnad

-25 860

-56 034

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som
inte ska påverka finansieringsanalysen:
191231
Förändring orealiserade kursvinster, lån

Förändring befarade förluster, villkorslån

Periodisering ränteintäkter garantier,

Riksgälden

-2 094
-1 000

1 343

3 495

Förändring orealiserade kursvinster,

garantiavsättningar
Förändring orealiserade kursvinster,
långfristiga fordringar, garantier

27 636

60 555

4 244

12 582

28 785

44 572

5 199

-13 230

-69 676

3 015

-3 377

-89 556

Förändring övriga orealiserade kursvinster,
garantier för U-krediter
Summa

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som
inte ska påverka finansieringsanalysen:

181231
-27 949

27 317

59 308
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-615

191231
Förändring orealiserade kursförluster,

garantiavsättningar
Förändring orealiserade kursförluster,
långfristiga fordringar, garantier
Förändring övriga orealiserade kursförluster, garantier för U-krediter
Summa

181231
-4 000

-21 555

-45 117

-4 305

-6 916

-25 860

-56 034

Finansiell redovisning

Sidas årsredovisning 2019

Not 43. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Not 44. Kortfristiga fordringar och skulder

191231

181231

Övriga erhållna medel för finansiering av
bidrag enligt resultaträkningen

32 902

74 425

Övriga erhållna mddel för finansiering av
bidrag enligt finansieringsanalysen

72 135
-39 232

Skillnad

191231

181231

Förändring kortfristiga fordringar och skulder enligt balansräkningen

3 494

48 368

51 088

Förändring kortfristiga fordringar och skulder, drift enligt finansieringsanalysen

28 533

44 218

23 337

Förändring kortfristiga fordringar och skulder inkl lån, investeringar enligt finansieringsanalysen

-10 076

10 391

Förändring kortfristiga fordringar och skulder, uppbörd enligt finansieringsanalysen

1 338

-749

Förändring kortfristiga fordringar och skulder, transfereringar enligt finansieringsanalysen

43 120

15 697

-59 422

-21 190

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som
inte ska påverka finansieringsanalysen:

Förändring avsättningar garantier
Förändring långfristiga fordringar garantier
Summa

191231

181231

-35 595

25 620

-3 637

-2 283

-39 232

23 337

Skillnad

Skillnaden består av följande poster i resultaträkningen som
inte ska påverka finansieringsanalysen:

Förändring fordran återkrav/återbetalningar
Förändring upplupna ränteintäkter, garantier för U-krediter
Förändring orealiserade kursdifferenser,
garantier för U-krediter
Förändring kursdifferenser, EU-medel/GPE
Summa

191231

181231

-59 308

-27 317

2 094

615

-382

240

-1 826

5 271

-59 422

-21 190
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SIDAS L ÅN- OCH GARANTIVERKSAMHET
Tabell 4.17: Anslagsfinansierad utlåning, tkr
1. Finansiell redovisning
Lånefordringar
IB

Nyutlåning
och värde
förändringar

Reserveringar
för låne
förluster (IB)

Amortering
av lån

Avskrivning Lånefordringar
av lån
UB

0

0

-5 000

1 937

449

1 937

449

Årets
förändring

Reservering
för låne
förluster UB

Lånefodringar
efter reserveringar UB

449

2 386

449

2 386

Lånefordringar med villkorad
återbetalngsskyldighet
Villkorslån

0

Biståndskrediter

6 937

Summa

6 937

2. Redovisning mot inkomsttitlar
Anslag

Utfall

Inkomsttitel 4526 Avser amortering biståndskrediter

5 000

Summa

5 000

0

-5 000

0

0

0

Finansiell redovisning

Sidas årsredovisning 2019
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Tabell 4.18: Sammanställning av garantiverksamhet, tkr
1. Garantiram

Garantiram

Utgiftsområde

Beslutad
 arantiram
g

Garanti
åtagande
mot ramen

Varav under
året utfärdade
garantier

Bundna
garanti
utfästelser

7

14 000 000

6 860 999

799 000

363 181

2. Finansiella redovisningen
Tillgångar i garantiverksamhet

Ingående
värde

Tillkommande

Medel på kontot i Riksgäldskontoret

1 494 977

271 723

-4 865

1 761 836

700 668

61 032

-205 065

556 635

Värdepapper och övriga likvida tillgångar
Ännu inte fakturerade garantiavgifter
Skadefordringar
Övriga garantitillgångar
Summa garantitillgångar

Avgående /
Infriande

Värde
förändring

53 345

1 440

-5 344

1 346

50 788

153 770

935

-39

9 303

163 969

24 820

41 420

-59 634

290

6 896

2 427 580

Övriga skulder

2 540 123

63

-63

0
-97 615

Skuld till staten (periodiserade subventioner av garantiavgifter)

-95 546

-6 868

4 799

Avsättningar för garantier*

184 651

36 752

43 778

Saldo (tillgångar, skulder och avsättningar för
garantier)

Utgående
värde

2 338 538

25 740

290 921
2 346 817

* Tillkommande avser nya garantier, Avgående avser avslutade garantier och Värdeförändring avser kvarvarande garantier.

Finansiella flöden i garantiverksamheten

Utfall

Inbetalade garantiavgifter under året

61 788

varav finansierade från anslag

40 708

Skadeutbetalningar
Inbetalda återvinningar

1 417
34 771

Forts 

Finansiell redovisning

Sidas årsredovisning 2019
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Tabell 4.18: Sammanställning av garantiverksamhet, tkr
3. Redovisning mot anslag och inkomsttitlar
Anslag
Anslag 7 1:1 ap 9 Afrika

Utfall
5 477

Anslag 7 1:1 ap 23 Reformsamarbete med Östeuropa,
Västra Balkan och Turkiet (a)

13 653

Anslag 7 1:1 ap 5 Stöd genom svenska organisationer
i det civila samhället

5 756

Anslag 7 1:1 ap 33 Strategiskt inriktade bidrag
Anslag 7 1:1 ap 1 Humanitära insatser
Summa

13 533
2 290
40 708

4. Övriga garantier
Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet enligt regleringsbrevet. Åtagandet om 942 995 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, ingår i redovisningen mot Sidas garantiram. Under året har en inbetalning till garantireserven om 13 533 tusen
kronor gjorts. För detta garantiåtagande har beräknats en risk om 13 897 tusen kronor som redovisas som avsättning för garantier, kvardröjande risk.

Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 14 000 miljoner kronor. Sidas totala garantiåtagande uppgår till 6 861
miljoner kronor per den 31 december 2019, vilket framgår av
tabeller 4.18 och 4.19. 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
växelkursbuffert uppgår Sidas totala avtalade garantivolym för fristående garantier (ej garantier för U-krediter) till
6 758 miljoner kronor, se kap 3 avsnitt Garantiinstrumentets
användning i utvecklingssamarbetet. 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 fordringar 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 2 540 miljoner kronor per den 31
december 2019. Bokföringsmässig avsättning för garantiåtagandena uppgår till 291 miljoner kronor. Fordringar och
skulder i utländsk valuta inom garantireserven för Sidas
garantier för U-krediter och fristående garantier samt utestående garantiåtaganden är värderade till balansdagens
kurs i enlighet med Riksbankens bokslutskurser.

Finansiell redovisning

Sidas årsredovisning 2019

Ramutnyttjande
Tabell 4.19: Ramutnyttjande per kategori
Mijoner kronor
Av regeringen lämnat bemyndigande till Sida
Garantier för U-krediter

191231

181231

14 000

12 000

683

803

– utfärdade garantier

683

803

Fristående garantier

6 178

5 201

363

806

– utfärdade garantier

5 814

4 395

Totalt

6 861

6 003

– bundna garantiutfästelser

Garantiåtagandet för 2019 fördelar sig på fristående garantier 6 178 miljoner kronor och U-krediter 683 miljoner
kronor. I garantiåtagandet som redovisas mot Sidas garantiram ingår bundna utfästelser respektive utfärdade garantier.
Bundna utfästelser avser i denna tabell garantier som Sida
har beslutat ska genomföras men som ännu inte är effektiva
åtaganden. För utfärdade garantier har bindande garantiavtal undertecknats och garantin har blivit effektiv. En garanti
blir effektiv när alla villkor i avtalet är uppfyllda.
Av den totala portföljen definieras tre fristående garantier
som bundna garantiutfästelser då de ännu inte helt effektuerats (totalt 363 miljoner kronor), NEFCO Utbildning som
ska bidra till energieffektivisering inom utbildningsinstitutioner i Ukraina, en garanti till Stanbic bank i Uganda för att
främja utlåning till små- och medelstora företag inom förnyelsebar energi och Media Development Investment Fund
(MDIF) som ger stöd till mindre oberoende medieföretag och
nyhetsförmedlare i demokratiskt utsatta länder. Garantierna
till NEFCO och Stanbic bank i Uganda har beslutats under
2017 respektive 2019 och MDIF, som består av två fonder,
har effektuerats till hälften. Övriga fristående garantier
definieras som utfärdade garantier. Under 2019 har en
garanti till IFC för infrastrukturinvesteringar blivit effektiv
och ytterligare fyra nya fristående garantier beslutats som

redovisas som utfärdade garantier. Av dessa är tre låneportföljgarantier till lokala banker och finansiella institutioner i
Bosnien-Hercegovina, Uganda och Kenya. Insatserna stödjer
utlåning till mikro-, små och medelstora företag för privatsektorutveckling och ökad sysselsättning, en med fokus på
jordbrukssektorn och en som riktar sig till människor som
lever som flyktingar i Uganda. Den fjärde låneportföljgarantin syftar till att främja investeringar i förnyelsebar energi i
Afrika söder om Sahara. Åtta 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.
Från och med 2019 redovisas statens garantiåtaganden
avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom
ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet mot Sidas garantiram om 942 miljoner kronor. Motsvarande värde 2018 var
1 155 miljoner kronor.
Sedan införandet av förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete lämnas inga nya U-krediter. Förordningen (2009:320)
har nu ersatt med förordningen (2018:2098) om garantier för
utvecklingssamarbete.

Garantiverksamhetens resultat
Resultatet för garantiverksamheten ingår i kapitalförändringen i resultaträkningen. Lån- och garantiverksamheten
redovisas i transfereringsavsnittet eftersom det finns väsentliga subventionsinslag i verksamheten. Se kommentarer
i not 14 Årets kapitalförändring samt avsnittet principer
nedan.
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Administration av garantiverksamheten
Tabell 4.20: Avgiftsbelagd verksamhet,
administration av garantier
Ackumulerat
t.o.m. 2017
Intäkter
Kostnader
Resultat

4 832

Reultat 2018

Reultat 2019

10 763

8 023

-11 350

-12 293

-587

-4 270

Ackumulerat
t.o.m. 2019

-25

Sidas tidredovisning utgör grunden för redovisade administrationskostnader. Grundprincipen är att den administrativa
avgiften ska täcka kostnaderna för extern riskvärdering,
beredning av insatsen samt garantiteknisk uppföljning. Den
administrativa avgiften disponeras av myndigheten.
Avgiftsintäkten 2019 uppgår till 8 023 tusen kronor och
kostnader för verksamheten till 12 293 tusen kronor. Enligt
avgiftsförordningen (1992:191) ska avgiftsintäkterna över tid
täcka verksamhetens kostnader.
Resultatet för den avgiftsbelagda verksamheten uppgår
till - 4 270 tusen kronor 2019. Underskottet balanseras mot
det balanserade överskottet. Balanserat underskott per
2019-12-31 är -25 tusen kronor. Enligt villkor för anslag 1:2
Sidas förvaltningsanslag i Sidas regleringsbrev får Sida subventionera avgifter avseende garantigivning till den del avgiften avser Sidas administrativa kostnader. Detta villkor är nytt
i Sidas regleringsbrev för år 2019. Subventioner om 4 601
tusen kronor har utbetalats från anslag 1:2 biståndsanslag.

Principer
Sida redovisar garantiverksamhet i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB) och förordningen (2018:2098) om garantier för utvecklingssamarbete (som kompletterar förordning (2011:211 om
utlåning och garantier). Eftersom det finns väsentliga subventionsinslag i Sidas lån- och garantiverksamhet redovisas
de i transfereringsavsnittet.

Finansiell redovisning

Enligt Sidas regleringsbrev för 2019 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 statens förväntade förlust, om inte regeringen har beslutat
något annat. Förväntad förlust är den förlust som beräknas kunna uppstå på grund av att garantitagaren med en
viss sannolikhet inte kommer att fullgöra sitt åtagande.
Garantiavgifterna för förväntade förluster sätts in på konton
hos Riksgäldskontoret, i bank eller räntebärande placeringar
hos Riksgäldskontoret. Vid beräkning av den förväntade
förlusten ska förväntade återvinningar och eventuella säkerheter beaktas.
Sida har 2013 gjort avsteg från förordningen (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, varav motsvarande 35 miljoner kronor vid
utbetalningstillfället 2013 kan användas för eventuellt infriande av garantin.
Vid ingång av ett garantiavtal tas ställning till om avtalet
ska påverka den finansiella redovisningen. Skyldigheten att
redovisa garantier i de finansiella dokumenten uppkommer
när det finns ett garantiåtagande.
Garantiavtal som inte blivit effektiva påverkar inte den
finansiella redovisningen.
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Garantiavgifter

Nuvärdesberäkning

För fristående garantier får Sida subventionera hela eller del
av garantiavgiften avseende förväntad förlust med finansiering
från Sidas biståndsanslag, vilket redovisas som ett lämnat
bidrag till mottagaren och en intäkt från garantitagare.
Till och med 2018 baserades subventionen på förväntad
förlust på förväntat utnyttjande, medan avgiften från garantitagarna i normalfallet baserades på förväntad förlust på
faktiskt utnyttjande av garantin. Sådana garantiavtal betraktas därför som årliga. Subventionen förs till och med 2018
initialt upp som en skuld till staten och intäktsförs linjärt
under garantins löptid.
Garantitagarens avgift inbetalas till Sida i takt med att
garantin utnyttjas under garantins löptid. Detta innebär att
det är oklart hur stora framtida garantiavgifter blir. Någon
fordran kan därför inte redovisas. I de fall betalning skulle
skett innevarande år men inbetalning inte skett periodiserar
Sida garantiavgiften.
Från och med 2019 ska, i de fall subvention tillämpas,
hela avgiften från garantitagaren samt subventionen bygga
på förväntat utnyttjande (dvs en fastställd plan för avgifter).
Garantiavtalen betraktas då som fleråriga vilket innebär att
subventionen intäktsförs direkt när den utbetalas till garantireserven och att hela avgiften från garantitagaren tas upp
som en fordran. Intäkten periodiseras sedan i takt med förändringar i riskvärderingar över garantitiden.
För garantier för U-krediter bokades fordringar för
garantiavgifter upp när garantin utfärdades.

Avsättningar och fordringar som har en kredittid över
stigande ett år ska värderas till nuvärdet av framtida
kassaflöden. Subventioner sätts in på räntebärande konto
hos Riksgäldskontoret och diskonteras därmed inte.

Avsättningar
Eftersom Sidas avtal begränsar möjligheterna att ta ut avgifter för ökad risk som inte är hänförlig till utnyttjandet redovisas 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.

Valutakurspåverkan
Förändringar i valutakurser ska normalt redovisas som
finansiella poster. Av förenklingsskäl ingår valutakursförändringar som påverkar avsättningar för fristående garantier under posten Övrigt erhållna medel för finansiering av
bidrag. Valutakursförändringar som påverkar avsättningar
gällande garantier för U-krediter samt redovisning av skadefordringar för garantier för U-krediter redovisas som finansiella poster.

Värdering av skadefordringar
Sida har skadefordringar kopplade till sina garantier. Vid
skadereglering övertar Sida fordran från garantitagaren.
Fordringarna ökar i förekommande fall med avtalade kapitaliserade räntor, förfallna obetalda räntor samt upplupna ej
förfallna räntor under nya återbetalningsavtal.
Fordringarna minskar då räntor och amorteringar betalas eller då avskrivningar sker. Avskrivningarna beslutas då
återvinningsmöjligheterna anses uttömda eller då gälde
nären beviljas skuldlättnad. Värdet på fordringarna speglar
de förväntade återvinningsmöjligheterna. Skadefordringarna
redovisas som övriga långfristiga fordringar i Sidas balansräkning.
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Fidelis Yunae från Tanzania Education Network talar med
unga studenter vid ett besök på Nyerere Primary School
i Mpanda, Tanzania.
Foto: GPE/Kelley Lynch
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5. INTERN STYRNING OCH KONTROLL SAMT STYRELSENS FASTSTÄLLANDE
Intern styrning och kontroll
Arbetet med intern styrning och kontroll är högt prioriterat
på Sida. Vi 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 viktigt stöd i strävan att nå de övergripande målen med
verksamheten 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 verksamhet.
Med intern styrning och kontroll avses den process som
säkerställer att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör
sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller de
så kallade verksamhetskraven enligt myndighetsförordningen. Sidas ledning ansvarar inför regeringen för verk
samheten. Som statlig myndighet ska vi följa myndighets
förordningen (2007:515) där krav bland annat ställs på att
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att vi hushållar
väl med statens medel, redovisar verksamheten på ett
rättvisande sätt och agerar enligt gällande lagar och regelverk. Sida ska också tillämpa kraven i enlighet med förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK).

Genomförande
Intern miljö
Styrelsens, verksledningens och chefers värderingar, etik
och ledarstil samt myndighetens kultur är centrala för en
ändamålsenlig kontrollmiljö. Så är även tydliga övergripande
mål, organisationsstruktur, befogenheter och beslutsvägar.
Sidas värderingar, interna regelverk, handläggningsordningar
och processer skapar en ändamålsenlig kontrollmiljö som möjliggör att resurser används på ett effektivt sätt, samt att medarbetares kompetenser säkerställs och tas till vara på bästa sätt.

Sidas arbete styrs av flera olika externa och interna regelverk. Regeringen fattar bland annat beslut om Förordningen
(2010:1080) med instruktion för Sida, förordningen (2009:320)
om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete, årligt regleringsbrev samt fleråriga strategier som styr hur biståndet ska genomföras.
Beslutsvägar, befogenheter och ansvar definieras bland
annat i Sidas arbetsordning. Härutöver finns handläggningsordningar, för var och en av våra avdelningar, med en
mer utförlig beskrivning av organisation, ansvar, beslutsrätt
och arbetsformer. Vi ser kontinuerligt över och uppdaterar
myndighetens arbetsordning och handläggningsordningar,
samt regelverk, för att anpassa dem till förändringar i verksamheten. Inför 2019 uppdaterades även vår riktlinje för
intern styrning och kontroll, som beskriver de moment som
ingår i vårt ISK-arbete. Uppdateringen gjordes i syfte att
reflektera hur Sidas ISK-arbete utvecklats och säkerställa
förenlighet med de förändringar i förordningen (2007:603)
om intern styrning och kontroll som trädde i kraft 2019. För
att reglera samarbetet på utlandsmyndigheter, mellan UD
och Sida, finns en förvaltningsöverenskommelse och ett
samspelspapper.
Vi har upprättat regler, riktlinjer och processbeskrivningar för väsentliga delar av verksamheten. Vi ser kontinuerligt över styrande dokument, systemstöd och processer
för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga. I tillägg
arbetar Sida aktivt med kultur och värderingar i vår verksamhet samt statstjänstemannarollen. Det förhållningssätt
till risk och väsentlighet som infördes i vår regel för att hantera biståndsinsatser under 2018 har följts upp under 2019.
Förhållningssättet syftar till att aktivt prioritera fokusområden och resurser baserat på komplexiteten i insatserna och
därmed uppnå en högre kvalitet.
Under 2019 har även ett projekt drivits för att vidareutveckla processarbetet, vilket varit en ambition under

en längre tid. Utkomster av projektet är bland annat en
uppdaterad verksamhetskarta, förenklade mallar för processbeskrivningar och beslutsunderlag för ny projektförvaltningsorganisation. Arbetet fortsätter 2020 då den nya förvaltningsorganisationen införs.

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.
Vi genomför riskanalyser på olika nivåer i organisationen.
Att genomföra riskanalyser är därför inte en separat process, utan ingår som en integrerad del i myndighetens viktigaste processer. Våra löpande riskanalyser sker både på
strategisk och operationell nivå, enligt följande:
• övergripande för hela myndigheten som en del av verksamhetsplaneringen 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,
• i arbetet med Sidas sårbarhetsanalys/antikorruption där
specifikt risker relaterat till korruption som utvecklingshinder analyseras
• i Sidas säkerhetskonsekvensanalys där säkerhetsrisker,
inklusive informationssäkerhet analyseras.
• inom ramen för Sidas miljöledningssystem där hållbarhetsrisker analyseras och
• som en del av arbetet med arbetsmiljöplaner.
Vi utför den övergripande riskanalysen i förhållande till
övergripande mål och vårt uppdrag enligt instruktion och
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regleringsbrev. Våra mest väsentliga risker och åtgärder
för att hantera dem beslutas och följs upp under året och
verksledningen för dialog med avdelningar två gånger per år.
Riskanalysen föredras även i styrelsen. Givet karaktären på
våra uppdrag beaktar vi alltid risker för korruption och fysisk
säkerhet i vår verksamhet. För att hantera och följa upp korruptionsrisken har vi en specifik handlingsplan som följs upp
i varje avdelningsledning årligen.

avdelningar, nätverk, funktioner och projektgrupper kan kommunicera och dela information med hela myndigheten på ett
transparent vis. Myndighetens arbete med intern styrning och
kontroll och uppföljning av den beskrivs likaså på Inside.
Med extern information och kommunikation avses exempelvis
kommunikation med samarbetspartners, allmänheten, regeringen, utrikesdepartementet, andra myndigheter och intressenter.

Åtgärder
Risker ska hanteras genom åtgärder/kontroller på myndighetsövergripande 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.

Under rapporteringsperioden har vi arbetat aktivt med att
kommunicera myndighetens kultur och ledarskap med
utgångspunkt i den beslutade visionen och verksamhetsidén.
Status på Sidas övergripande mål enligt verksamhetsplanen
har även kommunicerats på personalmöten för att bidra till
en gemensam förståelse för Sidas prioriteringar.

Vi har under rapporteringsperioden arbetat med åtgärder på
samtliga nivåer. Löpande utvecklar myndigheten processer
och kontrollåtgärder för att göra verksamheten effektivare
och anpassa till nya behov i takt med att förändringar sker i
myndighetens verksamhet. Uppföljning av våra samarbetspartners arbete sker bland annat genom dialog och analys
av den rapportering de tillhandahåller, fältbesök och revision. Det är mycket viktigt att vi både kan ställa krav på och
följa upp intern styrning och kontroll hos samarbetspartner.
I samarbetsavtalen ställs tydliga krav på att samarbetspartner ska arbeta med intern styrning och kontroll, vidare ställs
krav på att revisioner ska genomföras regelbundet. I de fall
våra samarbetspartner vidareförmedlar medel till andra
organisationer ställs i regel samma krav på dessa, i syfte att
säkerställa integritet och god kontroll i samtliga led.

Uppföljning

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

Sidas följer regelbundet upp den interna styrningen och
kontrollen genom olika former av uppföljningar.
Chefscontrollerfunktionen arbetar fortlöpande under året
med uppföljning av den interna styrningen och kontrollen,
detsamma gäller Sidas internrevision som utför granskningsinsatser samt Sidas inspektion. En sammanställning
av under året utförd uppföljning, ges 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 generaldirektörens bedömning av nivån på den
interna styrningen och kontrollen vid Sida.
Uppföljningen inbegriper också att fortlöpande följa upp
och vidta åtgärder med anledning av iakttagelser och rekommendationer från Riksrevisionen 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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Vi har under året arbetat för att åtgärda samtliga förbättringsområden enligt Riksrevisionen och internrevisionen.
Under rapporteringsperioden har internrevisionen
genomfört sju granskningar i enlighet med den av styrelsen
beslutade granskningsplanen. Internrevisionen har inte i
någon sammanfattande bedömning för granskningsområdena riktat någon allvarlig kritik.
Vi har även under 2019 tillsammans med UD genomfört
inspektioner på utlandsmyndigheter enligt plan. För att
förtydliga chefers ansvar för att följa upp intern styrning och
kontroll har vi tagit fram och kommunicerat den ny vägledning under 2019. Chefscontrollerfunktionen har specifikt
följt upp hur förändringarna i insatshanteringen och den nya
vägledningen för uppföljning av intern styrning och kontroll
tagits omhand i verksamheten. Samtliga avdelningschefer
har genomfört en självutvärdering av den interna styrningen
och kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. En
stor del av Sidas uppföljning genomförs löpande av controllers och kommittéer som följer upp kvalitet i beredningar
och beslut inom Sidas insatshantering.
Vår övergripande riskanalys har följts upp två gånger
under året där Sidas verksledning bland annat erhåller
information om hur åtgärder i Sidas övergripande riskanalys
tagits omhand.

Dokumentation
Väsentliga delar av Sidas interna styrning och kontroll och uppföljning av densamma ska dokumenteras i nödvändig utsträckning för att bedöma om den interna styrningen och kontrollen
är betryggande. Utifrån den samlade dokumentationen ska
det gå att förstå hur myndighetens övergripande process för
intern styrning och kontroll är integrerad i Sidas processer och
därmed 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.
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För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovisning 2019
har vi genomfört följande:
• De finansiella dokumenten i årsredovisningen, samt redovisning av verksamhetens resultat, har upprättats enligt
myndighetsförordning (2007:515), förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen
(2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, förordningen (2011:211) om
utlåning och garantier, regleringsbrev 2019 avseende Sida,
samt övriga regeringsbeslut,
• För Sidas hantering av medel från Regeringskansliet (UD)
har vi vid upprättandet av bemyndiganderedovisningen
kontrollerat och bedömt att erforderliga underlag och
handlingar finns som styrker utgående åtaganden 2019.
Regeringskansliet (UD) har intygat att samtliga underlag
har delgivits Sida. Vi har inte ansvar för hela kedjan, beslut
om insats sker på Regeringskansliet (UD). Därmed kan
vi endast uppfylla krav enligt förordningen (2007:603) om
intern styrning och kontroll samt förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag, kap 2 §8, för den
del som avser Sidas uppdrag. Våra bedömningar från
tidigare år kvarstår vad gäller vikten av att ansvarskedjan
hålls samman,
• I samband med upprättandet av årsredovisning har
analyser och kvalitetssäkring av utfall utförts, vilka sammanfattas i kommentarer och noter till den finansiella
redovisningen i årsredovisningen, samt av redovisningen
av verksamhetens resultat, och
• Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat att
Sidas årsredovisning 2019 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 granskningar under året, lämnat ett uttalande
om att det inte har framkommit något som tyder på att
generaldirektörens bedömning skulle vara missvisande.

Bedömning
Generaldirektören har till styrelsen skriftligt redovisat sin
sammanfattande bedömning av intern styrning och kontroll
vid Sida och med detta som underlag bedömt att den har
varit betryggande under den period som årsredovisningen
avser. Bedömningen bygger på chefscontrollerns årliga rapport 2019.
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Styrelsens fastställande
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid
myndigheten har varit betryggande under den period som
årsredovisningen avser.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild
av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning.
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2019-10-09, på Arbetsförmedlingen.
115 Inbjudan 17 sep Svensk aktörsplattform (003).
116 Instrument for Pre-Accession (IPA): Kandidatländerna Albanien,
Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Serbien och
Montenegro samt Turkiet. European Neighbourhood and
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2019, Excellista
137 ”Anställningsbarhet efter BBE-tjänstgöring”, Rapport baserad
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personer som ser inlägg på Facebook 3600.
160 Sida – Medieanalys H2 2019 av Retriver
161 Sida. Globala kommunen.
162 Sida. Utvecklingsforum 2019.
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031350/19.
187 World Bank WDR Visit to Stockholm – program. Doxnummer:
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Strengthening Sexual and Reproductive Health and HIV prevention amongst children and young people through promoting
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10978.
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193 Sida har haft en löpande dialog och bidragen har skett genom
epost, i telefon, i möten samt kommentarer på underlag etc.

194 The Maternal and Newborn Health Thematic Fund, Business
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Health Coverage.
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033422/19.
198 Letter UHC SRHR 190704. Doxnummer: 033461/19.
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kontrollmoment vid bidragshantering; Garantiinstrumentets
användning i utvecklingssamarbetet; Informationssäkerhet;
Förvaltnings- och säkerhetskostnader; Bidrag till civilsamhällesorganisationer; Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning m.m; Jämställdhetsintegrering; Genomförandet av vissa
strategier; Uppdrag att nå miljömålen
201 Sweden ranked number 1 on Development finance statistical
reporting.
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internationellt utvecklingssamarbete
203 17 januari, 15 februari, 2 maj, 29 juli, 25 oktober
204 Uppdraget är ett regeringsuppdrag och inte ett regleringsbrevsuppdrag.
205 Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). 3§ femte stycket.
206 Beslut om finansiering av delprojektet Kvalitetssäkra IATI-data
med artificiell intelligens (AI) inom InnovationLAB. Doxnummer:
06119/19; Slutrapport AI PoC. Doxnummer: 002464/20
207 Aid Transparency Index är ett index sammanställt av Publish
What You Fund. Resultaten för den senaste mätningen kommer
att publiceras under 2020 men preliminära resultat visar på ett
sämre resultat än tidigare år. För mer information se http://
www.publishwhatyoufund.org/the-index/2018/
208 Pågående studier som ännu inte är publicerade. Information om
dessa finns tillgängligt på EBA
209 EBA:s hemsida redovisar genomförda seminarier.
210 Sida minnesanteckningar från workshops. September-oktober
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211 Detta på grund av att vi verkar i föränderliga kontexter, andra
aktörers agerande, ekonomiska flöden, en nyligen påbörjad
strategi med nya mål etc.
212 T.ex. dialog, andra instrument som garantier, påverkansarbete
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213 Global Humanitarian Overview 2019, Monthly Funding Update,
2019-09-30, s. 1.
214 Financial Tracking Service, Humanitarian aid contributions
2019, Funding for 2019 from top 10 donors globally.-
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215 Fördjupad strategirapport för strategin för Sveriges humanitära
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217 Fördjupad strategirapport för strategin för Sveriges humanitära
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19/000302.
218 Strategirapport för Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016 – 2022. 2019-04-15. Ärendenummer: 19/000617.
219 Opinionsmätning 2019, s. 10.
220 Sida. Globala kommunen.
221 Sida. Utvecklingsforum 2019.
222 Sida. Development Talks;
223 Sida Alumni 2017–2019. Diarienummer: 16/001081.
224 Freedom in the World 2019 Map
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16/000584, 16/000293, 15/001105, 15/000356, 14/001235 samt
14/00238.
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227 World Bank Afghanistan Development Update July 2019
228 ESCAP-Embassy of Sweden Second Regional Workshop
229 Tematiska workshops Kuba, doxnummer 20/000302.
230 Insatsnummer: 55200019
231 Insatsnummer: 55200000
232 Exempelvis Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo,
Mali, Sudan och Sydsudan
233 Exempelvis Somalia, Etiopien, Kenya, Sydsudan, Zambia,
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234 Exempelvis Somalia och Sydsudan
235 Moçambique, Zimbabwe
236 Exempelvis Ebola i Demokratiska republiken Kongo
237 Exempelvis Sudan och Zimbabwe
238 I Etiopien utökades stödet till sociala skyddsnät genom ett samarbete med UNICEF (insatsnummer: 10698) samt ett stöd till
World Food Programme i Somaliaregionen (insatsnummer:
11423), för värdkommuner och flyktingar för att utveckla jordbruket och försäkringslösningar. Vidare beteddes en ny insats i
Uganda för hållbara lösningar för flyktingar och värdsamhällen
(Mutual Inter-related resilience programme; insatsnummer:
12835)
239 Ärendenummer 17/000971 (Personalplanering UM 2016-2018),
Nya tjänster 2019 förslag.
240 Ny strategi för Tanzania beslutades 1 feb 2020
241 Freedom House, Freedom in the World 2019: Democracy in
Crisis.
242 Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Ukraina.
Västra Balkan: Albanien, Bosnien Hercegovina, Nordmakedonien, Kosovo, Serbien, Turkiet
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243 Vi har i dagsläget inget bilateralt samarbete med Azerbajdzjan
i dagsläget
244 Sida, Regionalt samarbete i Europa, 2015-11-27.
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13495
246 Faktablad, KAPAME-strategin
247 Faktablad, KAPAME-strategin
248 Faktablad, KAPAME-strategin
249 Faktablad, KAPAME-strategin
250 Ärendenummer: 18/001564. 2019-04-15, s. 4–5.
251 Ärendenummer: 19/000487. 2019-04-15.
252 Sida, Internationell samverkan i Ryssland, 2016-10-25.
253 Compilation on the Russian Federation - Report of the Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/
HRC/WG.6/30/RUS/2, s. 4 punkt 33.
254 Mål och återrapporteringskrav i regleringsbrev för budgetåret
2019 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.
255 Strategirapport år 1 för Mänskliga rättigheterna, demokrati och
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18/001564; Strategirapport för Ändring av strategi för särskilt
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2016 – 2020. 2019-04-15. Ärendenummer: 18/001464; Strategirapport för Strategin för stöd genom svenska organisationer i
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19/000617; Strategirapport för Sveriges utvecklingssamarbete
för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter
2018 – 2022. 2019-04-15. Ärendenummer:18/001564; Strategirapport år 1 för Kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder
som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018–2022.
2019–0415. Ärendenummer:19/000617; Strategirapport år 2 för
Kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder
Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018–2022. 2019-04-15.
256 Travel report OHCHR – Office of the High Commissioner for
Human Rights – annual consultations 13-14 February 2019,
Camilla Redner, Ärendenummer 17/001551, dokumentnummer
005470/19.
257 V-Dem Annual Democracy Report 2019. Democracy Facing
Global Challenges; 2019; s. 14
258 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2018: Me
too? Political participation, protest and democracy; 2018; s. 2
259 Inter Parliamentary Union Programme Support 2014-2018 Conclusion of performance – summary of results; 2018-10-24; s.
2-3; Insatsnummer 61070132, Doxnummer: 031979/18.
260 UNDP Annual Progress Report June 2017-June 2018 Regional
Electoral Support for Middle East and North Africa, s.5-6.
Insatsnummer: 52030288;UM2018/24419/Amman. Doxnr
17/000612. Dokumentnummer 033048/19.

261 Johansson och Ekström, PYPA Program Evaluation Report, juni
2019, s,4,18, tillgänglig i Dox.
262 Fördjupad strategirapport för regionala MENA-strategin 2016–
2018. 2019-04-15, s. 13-14. Ärendenummer: 19/000302.
263 Fördjupad strategirapport för Sveriges utvecklingssamarbete
med Kenya 2016–2020.2019-04-15, s.7 & 13.Ärendenummer:
19/000497.
264 Strategirapport år 1 för utvecklingssamarbetet med Somalia
2018-2022. 2019-04-15, s. 14; Dox dok: 19/000497.
265 Plan International Sverige, Final Report to Sida CIVSAM, March
2019, s. 41. Doxnummer: 015047/19
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