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1. GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

I Sidas uppdrag ligger både att akut lindra nöd och 
rädda liv och att arbeta långsiktigt och förebyggande. 
Vi ska driva förändringar som leder till förbättrade 
levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom 
och förtryck. Våra analyser av hur biståndet, inom 
ramen för styrning och sammanhang, bäst kan göra 
nytta tar sin utgångspunkt i enskilda människors 
livssituation och förutsättningar. Bakom orden,  
siffrorna och diagrammen som i denna årsredovis-
ning gestaltar vår verksamhet återfinns tusentals 
samtal med individer och samarbetspartners.  

Sidas uppdrag handlar i grunden om att bekämpa 
fattigdom och förtryck. Medan grunduppdraget ligger 
fast förändras omvärlden. En tydlig och positiv trend 
är att världen blir allt bättre för miljoner människor. 
Många av de milleniemål som världens ledare ställt 
sig bakom har redan uppnåtts. Andelen som försöker 
överleva på 1,25 dollar per dag i Afrika söder om 
Sahara väntas minska från 58 procent (1990) till 
36 procent år 2015. I denna årsredovisning ges 
många exempel på hur svenskt bistånd genom Sida 
bidragit till detta.

Samtidigt som vi gläds åt globala framsteg tvingas 
vi också konstatera att behovet av humanitärt stöd 
fortsatte att växa under 2014. Den nöd som följer av 
konflikter, klimatförändringar och naturkatastrofer 
ökar i omfattning. Ebola-utbrottet i västra Afrika, 
konflikterna i Syrien, Gaza, Sydsudan och Ukraina, 
oroligheterna i Afghanistan och på Afrikas horn är 
bara några av exemplen.

Just Ebola-utbrottet i västra Afrika hör till de mest 
uppmärksammade händelserna under 2014. Tack 

vare en omfattande internationell insats kunde epide-
min bromsas upp i slutet av året. Sverige var en av de 
största givarna. Vi vet samtidigt att konsekvenserna på 
samhällena kommer att bli stora och långvariga. 

De ökande flyktingströmmarna inom och mellan 
länder har sin grund i konflikter men är också, i allt 
högre grad, en konsekvens av pågående klimatför-
ändringar. Antalet miljöflyktingar kommer att öka i 
takt med att förutsättningarna för försörjning föränd-
ras. Sidas arbete handlar allt mer om att stärka mot-
ståndskraft och om att säkra att de insatser som stöds 
är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. 
Under året har Sida varit med och utvecklat flera 
innovativa lösningar för att möta den här typen av 
utmaningar, bland annat genom nya fonder för att 
stödja innovationer, genom partnerskap för regionalt 
och globalt resiliensarbete och nya typer av samverkan 
mellan det civila samhällets organisationer i olika 
delar av världen. 

En annan trend är att biståndets andel av de 
samlade finansiella flödena till världens utvecklings-
länder minskar medan trenden är den omvända för 
direktinvesteringar och remitteringar. Gåvobiståndet 
spelar fortsatt en viktig roll för att bekämpa fattig-
dom och förtryck. Vi ser samtidigt att det har 
potential att lösgöra privata kapitalflöden i världs-
ekonomin som, rätt utnyttjade, verksamt kan bidra 
till den globala utvecklingsagendan. 

Sida har under 2014 haft ett särskilt uppdrag att 
utveckla innovativa bistånds- och finansieringsformer. 
Under året har vi tagit flera steg för att samverka med 
och stimulera institutionellt kapital att investera på ett 

Foto: Abu Baker Muwonge Foto: Therese ArnstorpFoto: Sandra Calligaro

Hamida Khatun har sin elvaåriga dotter Samia i skolan i den lilla  
byn utanför Jessore i sydvästra Bangladesh.

Mulana Farahudin, ordförande i byrådet 
i byn Pase Konda i Afghanistan.

Arsenio Beda Ladu, lärare på Buluk Primary  
School i Juba, Sydsudan.
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sätt som gynnar alla dimensioner av hållbar utveck-
ling. Vårt samarbete med den Amerikanska bistånds-
myndigheten (USAID) om initiativet Power Africa 
och med svenska pensionsfonder kring investeringar i 
Afrika är ett par exempel på det. Ett metodutveck-
lingsarbete har inletts som syftar till att stimulera och 
förmå andra aktörer att investera i hållbar utveckling. 
Initiativet har rönt stor uppmärksamhet, även inter-
nationellt, och inspirerat andra att tänka nytt kring 
hur biståndet och andra finansiella flöden kan sam-
verka på sätt som förbättrar levnadsvillkor och förut-
sättningar för människor att ta sig ur fattigdom. 

Under 2014 har Sida också fördjupat dialogen 
med svenska näringslivsaktörer. Inom ramen för nät-
verket av svenska företag, Swedish Leadership for 
Sustainable Development (SLSD), utbyts kunskap och 
identifieras konkreta hållbara lösningar på utveck-
lingsproblem. Initiativet har uppmärksammats inter-
nationellt och fungerat som inspiration för andra 
utvecklings- och näringslivsaktörer. 

Ett viktigt beslut under 2014 var att vi införde så 
kallade verksföreträdare i fyra tematiska områden. 
Jämställdhet, miljö och klimat, demokrati och mänsk-
liga rättigheter samt hälsa är de fyra områden som 
Sida valt att kraftsamla inom. Det är ämnen som 
förekommer i ett stort antal strategier och som alla 
har stor betydelse för att minska fattigdom. Jag ser 
fram emot att se vilka effekter arbetet med att ytterli-
gare fokusera vår ämneskompetens kommer att få 
under 2015.

Även Sidas arbete med att utveckla den interna 
styrningen och kontrollen går vidare. Vi har hög  

prioritet på den interna verksamhetsutvecklingen för 
att säkerställa att vi använder skattemedel så effektivt 
som möjligt och får ut så bra resultat som möjligt. Det 
är vårt ansvar gentemot såväl svenska medborgare  
som de människor vi jobbar för inom ramen för vårt 
uppdrag.

2015 är ett viktigt år. En ny utvecklingsagenda ska 
antas, finansieringsfrågorna står högt på agendan och 
den nya regeringens politik kommer att få genomslag 
i vår verksamhet. Vi står väl rustade för att möta de 
förändringar vi står inför och är redo att omsätta 
förändringarna i verksamheten.

Foto: Kerstin Widell

Foto: P
aw

el Flato

Foto: Ylva Sahlstrand

Charlotte Petri Gornitzka
Generaldirektör
Stockholm, februari 2015

Foto: Goodluck Mushi

Nazife Jonuzi arbetar på Lirias kvinnocenter 
i Kosovo.

Amabilis Batamula, journalist i Tanzania. Ángel René i Guatemala.



4

  INLEDNING

Sidas årsredovisning 2014

2. SAMMANFATTNING AV RESULTATREDOVISNINGEN

Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd 
är förbättrade levnadsvillkor för människor som lever 
i fattigdom och förtryck. Sida ansvarar för att hantera 
stöd för insatser som bidrar till att uppfylla det målet. 
Via 15 anslagsposter1 finansierar vi genomförandet av 
ett 40-tal strategier som styr biståndet. Strategierna är 
bilaterala, tematiska eller regionala. För att uppfylla 
målen med biståndet ska Sida i insatshanteringen 
skapa utrymme för flexibilitet och innovation,  
komplettera och stimulera andra finansiella resurser, 
motverka oegentligheter och korruption samt bidra 
till efterlevnaden av regeringens internationella  
åtaganden för biståndseffektivitet.
    
Måluppfyllelse
Sida bedömer vid årsskiftet 2014/2015 att strategi-
målen kommer att nås i allt väsentligt i 40 procent 
av fallen. Det gäller framför allt de tematiska strate-
gierna. För nära 60 procent av strategierna är 
bedömningen att målen delvis kommer att nås. Av 
anslagsposterna är det Mellanöstern och Nordafrika 
som uppvisar en mindre god måluppfyllelse vilken 
kan förklaras av  
den negativa utvecklingen i regionen.

Kostnadseffektivitet
Arbetet med att utveckla kriterier för att tydligare 
definiera kostnadseffektivitet i insatsberedningar och 
uppföljning har fortsatt. Det har inkluderat en enhet-
ligare användning och tillämpning av begreppet i 
utvärderingar. Under 2014 har Sida arbetat med 
utvecklingen av systemstöd för analysen av kostnads-
effektivitet.   

Genomförandet av de största geografiska 
anslagsposterna
 I Afrika har kriser i flera länder aktualiserat en starkare 
länk mellan långsiktigt- och humanitärt arbete. Det 
minskade utrymmet för det civila samhället att verka i 
många av samarbetsländerna har gjort att vi anpassat 
former och kanaler bäst lämpade för fortsatt stöd. 

Avsaknad av måluppfyllelse inom anslagspostens 

1  Sida disponerar ytterligare tre anslagsposter. För dessa har vi ett uppdrag  
att utbetala medel men det är Regeringskansliet (UD) som fattar beslut om 
insatserna.

strategier härleds bland annat till att frågor Sverige 
driver har mött motstånd (till exempel homosexuellas 
rättigheter). Faktorer som verkat gynnsamt för målupp-
fyllelsen har bland andra varit ökad stabilitet i länder 
samt att vi snabbt kunnat anpassa det svenska bistån-
det till nya situationer. På grund av allvarliga korrup-
tionsmisstankar beslutade Sida att frysa det generella 
budgetstödet till Tanzania. Delar av dessa medel 
kunde användas för humanitära insatser för att 
bekämpa ebola i Liberia. Även regionala insatser i 
Afrika ökade och bidrog också till att bekämpa ebola.

I Asien har svaga demokratiska institutioner fort-
satt att utgöra det främsta utvecklingshindret. EU:s 
gemensamma programmering har i relation till Sidas 
arbete fått ett särskilt genomslag i Kambodja. 

I reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan 
och Turkiet har vi prioriterat kapacitetsutveckling. 
Regionala projekt har bidragit till att skapa kontakt-
ytor och nätverk. Den svaga ekonomiska utvecklingen 
i regionen har varit ett hinder för reformer. Därför 
har vi koncentrerat resurser till att förbättra förutsätt-
ningarna för små och medelstora företag.  

I Mellanöstern har stora förändringar skett under 
rapporteringsperioden. Inte minst konflikten i Irak 
samt det förändrade politiska läget i Palestina har 
bidragit till den bristande måluppfyllelsen.  

Genomförandet av de största tematiska 
anslagsposterna
För de tematiska anslagsposterna har merparten av 
strategierna varit nya under rapporteringsperioden.  
De strategier som inte är nya har en i stort oföränd-
rad positiv måluppfyllelse. 

De humanitära behoven har ökat dramatiskt, 
främst till följd av förvärrade väpnade konflikter. 
Även naturrelaterade kriser har ökat i omfattning. 
Utmaningarna har vi bland annat hanterat genom 
ökad fältnärvaro samt en utveckling av metoder för 
fördelning av medel.  

Det stöd Sida förmedlar till det civila samhället 
genom 16 svenska ramorganisationer har bidragit till 
att stärka det rättighetsbaserade arbetet hos organisa-
tionernas samarbetspartner. Stödet har också bidragit 
till ökad delaktighet och inflytande för marginalise-
rade grupper. Den negativa globala trenden av 
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inskränkningar i civilsamhällets utrymme att verka 
har fortsatt att prägla genomförandet. 

Flera tematiska strategier rör globala insatser; för 
socialt hållbar utveckling, för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling samt för ekonomiskt hållbar 
utveckling. 

Den största sektorn inom arbetet med socialt håll-
bar utveckling är hälsa inklusive vatten och sanitet. 
Det tidigare relativt begränsade stödet till utbildning 
har ökat genom större stöd till två strategiska partner: 
UNESCO och Världsbankens globala partnerskap 
för utbildning. 

Inom arbetet med miljö- och klimatmässigt hållbar 
utveckling har vi lagt tonvikten på kapacitetsbyg-
gande. Vårt stöd har bland annat medfört att organi-
sationer kunnat bidra till FN:s senaste klimatrapport. 
En framgångsfaktor för genomförandet har varit 
samordningen med andra givare där Sida strävat 
efter att hitta gemensamma fondlösningar. 

I arbetet med ekonomiskt hållbar utveckling har 
fokus legat på tryggad livsmedelsförsörjning och sys-
selsättning. I insatser inom informations- och kommu-
nikationsteknologi för utveckling (ICT4D), har kvin-
nors och flickors tillgång till och användning av ICT 
prioriterats. Användningen av garanti-instrument har 
varit framgångsrikt. 

Inom strategin för mänskliga rättigheter och demo-
kratisering har vi prioriterat arbetet med att nå små 
men relevanta förändringsaktörer. Detta genom  
organisationer som har förmågan att stötta dessa 
aktörer med kapacitetsutveckling. Inom det multilate-
rala samarbetet har Sida tillsammans med Utrikes-
departementet bland annat drivit resultatfrågor och 
organisatoriska frågor gentemot Unicef.         

Forskningssamarbetet innefattar stöd till  Bolivia, 
Etiopien, Moçambique, Rwanda, Tanzania och 
Uganda. Givarsamordningen inom forskning har för-
bättrats genom dialog om nordiskt forskningsstöd och 
i ett nätverk för finansiärer. 
    
Om flexibilitet, innovation och att stimulera 
andra aktörers finansiella resurser  
Vi har under året kunnat ta tillvara möjligheter att 
anpassa insatser och arbetssätt till förändrade förut-
sättningar. 

Vårt arbete med att skapa utrymme för innovation 
har tagit sin utgångspunkt i en delvis förändrad roll 
för biståndet. Från att vi huvudsakligen haft en roll 
som finansiär är idag uppdraget att även mobilisera 
annat kapital och nya aktörer. Rollen innebär också  
att facilitera utvecklingsprocesser genom stöd till 
plattformar och genom dialog. Under rapporterings-

perioden har vi inlett ett samarbete med nätverket 
Omidyar Network, sökt mobilisera institutionellt 
kapital för investeringar i hållbar afrikansk infrastruktur 
och på regeringens uppdrag föreslagit nya finansierings-
instrument. Vi har därutöver finansierat flera insatser 
där många olika typer av aktörer mobiliseras kring en 
viss fråga.  

Garantier ser vi som det för närvarande mest effek-
tiva instrumentet för att mobilisera privat kapital. Vi 
har tillsammans med bland annat Gates Foundation 
och USAID tecknat två större volymgarantier. Till-
sammans med USAID har vi även ökat samarbetet 
om garantier, challenge funds och andra innovativa 
finansieringmodeller.  Inom nätverket för näringslivs-
samverkan Swedish Leadership for Sustainable Deve-
lopment (SLSD) har vi bidragit till att utveckla kun-
skap och mobilisera kapital för utveckling. Under året 
har vi inlett en fördjupad dialog med svenska och 
internationella pensionsmyndigheter för att möjlig-
göra framtida samarbeten. 

En ökad samverkan mellan Sida och näringslivet 
har i Afrika lett till ökade och hållbara investeringar, 
mer effektiva finansiella flöden och ökad sysselsättning.  

Om oegentligheter och korruption
Vårt anti-korruptionsarbete har utvecklats gradvis 
under året. Det finns en ökad medvetenhet och kun-
skap i organisationen. Sida har tillämpat ett proaktivt 
förhållningssätt till riskerna bland annat genom besök 
hos genomförandeorganisationer i utvalda insatser. 

Vi kan konstatera att våra bedömningar av korrup-
tionsrisker i insatser är alltför generella, vilket har gjort 
det svårt att föreslå relevanta och effektiva åtgärder för 
att hantera riskerna. Vi har därför påbörjat arbetet 
med en övergripande sårbarhetsanalys i syfte att identi-
fiera och synliggöra var korruptionsriskerna är störst.

Om biståndseffektivitet
Sida har efterlevt svenska åtaganden gällande 
biståndseffektivitet. Det har kommit till uttryck i  
operationaliseringen av de strategier som styr  
biståndet och genom en ökad grad av gemensam  
EU-programmering. 

Sida och de ramorganisationer vi samarbetat  
med under året har tagit fram en gemensam  
handlingsplan för ökad biståndseffektivitet. 



3. LÄSANVISNING

Årsredovisningen inleds med generaldirektörens 
beskrivning av årets arbete (kapitel 1), vilket följs av en 
sammanfattning (kapitel 2). Den påföljande resultat-
redovisningen följer huvuduppgifterna i Sidas instruk-
tion (kapitel 4–22) och återrapporteringskraven för  
årsredovisningen i regleringsbrevet (kapitel 23–28). I 
den senare ingår en analys av förvaltningskostnaderna 
(kapitel 26). Den finansiella redovisningen (kapitel 
29–37) följs av en redogörelse för intern styrning och 
kontroll vid myndigheten (kapitel 38) och avslutas med 
styrelsens fastställande av årsredovisningen (kapitel 39). 

I årsredovisningen presenterar vi två skärningar av 
resultaten i utvecklingssamarbetet: per anslagspost 
samt per delmål utifrån den biståndspolitiska platt-
formen. Resultatredovisningen för de biståndspolitiska 
delmålen är ett tvärsnitt av verksamheten utifrån 
specifika ämnen. 

Årsredovisningen och openaid.se
Regeringen styr Sidas övergripande verksamhet 
genom instruktion och regleringsbrev. 

I årsredovisningen rapporteras arbetet till regeringen 
vilket tillsammans med budgetunderlaget används som 
underlag till budgetpropositionen. De redovisade resul-
taten används i Sidas interna verksamhetsplanering och 
budget samt i vårt kommunikationsarbete. 

På openaid.se kan man bland annat följa när, till 
vilka aktörer och till vilka ändamål medel har betalats 
ut på landnivå. 

Bilateralt och multilateralt bistånd
Sida handlägger huvuddelen av det bilaterala 
biståndet genom att finansiera samarbetspartners 
genomförande av insatser i respektive land, tematiskt 
ämnesområde eller geografisk region.1 Biståndet som 
går till olika FN-organ, multilaterala utvecklingsbanker 
samt EU kallas multilateralt bistånd och huvuddelen 
av detta hanteras av Utrikesdepartementet (UD). 
Sida har ett uppdrag att utbetala medel där UD fattat 
beslut om insatserna och det finns en finansiell 
redovisning av dessa i årsredovisningen. Men Sida 
redovisar inte resultaten av dessa insatser. 

1 I merparten av fall ger andra givare stöd till samma insatser som Sida, vilket 
innebär att det ofta inte är möjligt att särskilja resultat till just det svenska 
utvecklingssamarbetet. 

Redovisningen av resultat och tidsmässiga 
aspekter 
Sida redovisar vad som uppnåtts i verksamheten i för-
hållande till uppdragen i Sidas instruktion (paragra-
ferna 1–3 och 8 som är myndighetens huvuduppgifter) 
och regleringsbrevet. 
     Resultatredovisningen täcker tiden fram till och med 
oktober 2014. Medan redovisningen av 
förvaltningskostnader och den finansiella redovisningen 
löper 1 januari 2014 till och med 31 december 2014. 
Sidas samarbetspartner rapporterar upp till sex 
månader efter att budgetåret avslutas. Det innebär att vi 
i merparten av fall inte har möjlighet att ge en 
resultatredovisning som täcker hela det innevarande 
kalenderåret i vår årsredovisning. Det innebär också att 
resultat som rapporteras i årsredovisningen ibland avser 
verksamhet som genomförs tidigare än 2014. 
Verksamheten har i dessa fall dock inte publicerats i 
tidigare årsredovisningar. Resonemanget gäller även 
Sidas strategiska utvärderingar. Från och med 2014 
skrivs endast en strategirapport per år. Denna 
årsredovisning baseras därför på strategirapporter för 
2013, samt den kompletterande rapportering 
samarbetspartnerna inkommit med under 2014.
 Resultatinformation som redovisas är avhängig det 
sammanhang i vilken verksamheten genomförs samt 
kvaliteten på rapporteringen från Sidas 
samarbetspartners underlag, till exempel statistik. 
 
Resultatredovisning per anslagspost 
(kapitel 4)
Enligt Sidas instruktion ansvarar myndigheten för att 
hantera bidrag till insatser som bidrar till att uppfylla 
målen för internationellt bistånd. Under 15 anslags-
poster redovisar vi resultat och genomförande av  
37 strategier och 3 utfasnings planer2. Av strategierna 
är 21 bilaterala, 11 tematiska och 5 regionala. Den 
bedömning som redovisas på en övergripande nivå, 
genom trafikljusen i kapitel 4,  har gjorts av respektive 
avdelning på Sida utifrån tertialuppföljningen. De 
resultat som redovisas på insatsnivå har hämtats från 
Sidas insatsstock som  består av cirka 2 000 aktiva 
insatser. Liksom tidigare år presenteras resultat som 

2  Utfasningsplanerna avser Irak, Bolivia och Burkina Faso. 
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dessa poster i sin helhet ut som Sidas förvaltnings-
kostnader. Det gjordes första gången 2013. Vi har 
därför ännu ingen jämförelse över tre år. 

Några begrepp 
I årsredovisningen används såväl begreppen Sverige 
som Sida, dock ej synonymt. I det internationella 
påverkansarbetet, till exempel i ett FN-organ används 
begreppet Sverige för att markera att Sida agerat i sin 
roll som expertmyndighet till regeringen. Använd-
ningen av begreppet Sida innebär att myndigheten 
har arbetat inom ramen för det egna uppdraget som 
också omfattar dialog och påverkansarbete. 

Begreppet strategi används genomgående oaktat 
vilken generation strategier som åsyftas3.

För det område i samhället som en insats syftar till 
att utveckla används begreppet sektor, till exempel 
hälsa. En insats kan rikta sig till flera sektorer. I nyare 
strategier används begreppet resultatområde. För dessa 
anges i strategierna förväntat resultat som till exempel 
förbättrad mödrahälsa.

Avseende förvaltningskostnader används begreppet 
kostnader och för transfereringar av biståndsmedel 
används begreppet utbetalningar. 

3 En generation strategier benämns  resultatstrategier medan andra  benämns 
samarbetsstrategier.  Från och med hösten 2014 är benämningen endast 
strategi. 

av respektive avdelning bedömts representativa för 
arbetet. I år kompletteras detta med ett stratifierat 
slumpmässigt urval. Av dessa lottade insatser har 
cirka 40 procent använts i redovisningen. Det lottade 
urvalet har bedömts och ger en bild av proportionen 
framgångsrika respektive mindre framgångsrika 
insatser i insatsstocken. Detta har tjänat till vägledning 
vid presentationen av resultat i årsredovisningen. 
Resultat på insatsnivå har redovisats i relation till 
uppsatta mål, då mål finns. 

Resultatredovisning per biståndspolitiskt 
delmål (kapitel 23)
Det finns sex delmål i den biståndspolitiska plattform, 
som under våren 2014 blev ytterligare ett verktyg för 
regeringens styrning av utvecklingssamarbetet. 

Redovisningen per biståndspolitiskt delmål baseras 
på särskilt inhämtad information från ambassader 
och Sidas enheter samt från strategirapporteringen. 
En samlad bild av måluppfyllelse ges per biståndspoli-
tiskt delmål. Resultat på insatsnivå presenteras utifrån 
exempel som Sidas verksföreträdare valt inom respek-
tive ämnesområde. Redovisade resultat på insatsnivå 
har ställts i relation till uppsatta mål, då mål finns. 

Delmålet ”Räddade liv, lindrad nöd och upprätt-
hållen mänsklig värdighet” redovisas under anslags-
posten humanitära insatser i kapitel 4.1 då anslagspost 
och delmål i huvudsak är identiska. 

Redovisning av förvaltningskostnader  
(kapitel 26) 
Prestationer redovisas genom en analys av volym och 
kostnader i kapitel 26. Vi redovisar antal beslutade 
och avtalade insatser samt antal insatser med utfall 
och avslutade insatser1. Prestationskostnaderna tar 
inte hänsyn till att insatser har olika avtalsbelopp eller 
avtalsperioder2. Även prestationer som avser förslag 
till regeringen på resultatstrategier (kapitel 26), aktivi-
teter som genomförts på Sidas kursgård i Härnösand 
(kapitel 26) samt utbetalningar som Sida administrerar 
för Regeringskansliet ingår i redovisningen (kapitel 19)

I resultaträkningen räknas samtliga intäkter och 
kostnader, det vill säga även viss verksamhet som inte 
belastat anslaget, exempelvis vad som går att hänföra 
till Sidas avgiftsfinansierade verksamhet för administra-
tion av garantiverksamhet. Och även viss verksamhet 
som finansieras av biståndsanslaget. 2014 fördelas 

1 Antal beslutade och avtalade insatser definieras som insatser där avtalets 
löptid inletts under 2014 enligt Sidas statistiksystem. Antalet insatser med 
utfall och avslutade insatser omfattar insatser där utbetalning eller återbetal-
ning skett under 2014, samt insatser där avtalstiden utgått under aktuellt år

2 Beredningar av stora insatser som löper över lång tid kräver i regel ett mer 
omfattande beredningsarbete än beredningen av volymmässigt mindre insat-
ser som löper över kortare tid. 



Nebahat Akkoç driver Kamer, ett kvinnocenter och en jämställdhetsorganisation som stöds av Sida och numera finns i 23 provinser i 
Turkiet. Kamer arbetar aktivt för att minska våldet mot kvinnor, stärka kvinnors självkänsla och öka deras kunskap om sina rättigheter. 
De erbjuder även utbildning i entreprenörskap i syfte att öka kvinnors möjligheter att få jobb. 
Foto: Hasan Açan
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Det totala utfallet för året var drygt 29 miljarder kro
nor, varav ungefär en tredjedel avser insatser som Reger
ingskansliet beslutar och där Sida endast administrerar 
utbetalningarna. Sidas egna konkreta arbete med insats
handläggning omfattar drygt 19 miljarder kronor. 

Måluppfyllelse för utvecklingssamarbetet över tid
På sidorna 10–11 ges en sammanfattande bild av 
strategiernas måluppfyllelse över en treårsperiod där 
eventuell förändring i positiv eller negativ riktning 
kommenteras i text. Grön färg indikerar att 
strategimålen nås i allt väsentligt, gul indikerar att de 
nås delvis, och röd att de inte nås. Vit färg indikerar 
strategilöst tillstånd, men då en ny strategi ersatt en 
tidigare utan större förändringar i målbilden, görs 
ändock en samlad bedömning över tid. 

Det är vanligen först i slutet av strategiperioden  
som målupp fyllelse kan förväntas. Dessförinnan kan 
endast bedömningar av ett förväntat resultat göras. 
Eftersom strategier löper under flera år kan därför en 
initial bedömning behöva justeras längre fram under 
genomförandet. Externa faktorer, till exempel natur
katastrofer, politisk oro eller väpnade konflikter, kan  

4 MÅLUPPFYLLELSE PER ANSLAGSPOST

I detta kapitel redovisas resultat av Sidas strategistyrda 
verksamhet per anslagspost. Redovisningen baseras på 
tertialuppföljning samt årlig strategirapportering. På 
openaid.se finns samtliga strategier och strategirap
porter i sin helhet. 
  Det övergripande målet för Sveriges arbete med 
internationellt bistånd är förbättrade levnadsvillkor 
för människor som lever i fattigdom och förtryck. 
Sida ansvarar för att hantera stöd för insatser som 
bidrar till att uppfylla det målet. 

Inom utgiftsområde 7, internationellt bistånd, finns 
37 strategier och 3 utfasningsplaner. Av strategierna 
är 21 bilaterala, 11 tematiska och 5 regionala. Vidare 
finns inom utgiftsområde 5, internationell samverkan, 
en strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga 
rättigheter och miljö i Ryssland. 

SIDAS INSTRUKTION 1 §

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ansvarar 
för att hantera bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser 
som kostnadseffektivt bidrar till att uppfylla målen för det interna-
tionella utvecklingssamarbetet inklusive det humanitära bistån-
det och reformsamarbetet i Östeuropa, som en del i genomföran-
det av Sveriges politik för global utveckling.

Tabell 4.1: Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2014, mnkr

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Afrika
Humanitära insatser och konflikthantering
Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället
Asien
Globala insatser för socialt hållbar utveckling
Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet1

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering
Forskningssamarbete
Mellanöstern och Nordafrika
Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling
Latinamerika
Kapacitetsutveckling och utbyten
Globala insatser för mänsklig säkerhet
Informations- och kommunikationsverksamhet
Samarbete inom Östersjöregionen

Tabell 4.1. visar utbetalningar per anslagspost, i miljoner kronor. 
Totalt har 19 134 miljarder kronor utbetalats. De tre största 
anslagsposterna är Afrika, Humanitära insatser och konflikt-

hantering, samt Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället som tillsammans står för drygt hälften av Sidas 
samtliga utbetalningar 2014.

1 Anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet är ny från och med 2014. I tabellen redovisas tidigare anslagspost Reformsamarbete i 
Östeuropa (7 2:1.6.1) 2012 och 2013 under anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Även för 2014 finns ett utfall för tidigare 
anslagsposten (7 2:1.6.1) på 35 mkr finansierat av ingående sparande.
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Tabell 4.2:  Sidas verksamhet, utbetalning per strategi 2014, mnkr

500 1 000 1 500 2 000 2 500

Humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2015

Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2014-2017

Reformsamarbete med Östeuropa, Turkiet och Västra Balkan 2014-2020

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 2014-2017

Sidas stöd till forskningssamarbete 2010-2014

Mocambique 2008-2015

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017

Afghanistan 2014-2019

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Liberia 2008-2015

Regionalt Afrika söder om Sahara 2010-2015

Kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017

Regionalt Mellanöstern och Nordafrika 2010-2015

Somalia 2013-2017

Kenya 2009-2015

Regionalt hiv/aids, SRHR1, HBTQ2 2012-2015

Tanzania 2013-2019

Zambia 2013-2017

Bangladesh 2014-2020

Palestina 2015-2019

DR Kongo 2009-2015

Kambodja 2014-2018

Rwanda 2010-2015

Guatemala 2008-2015

Zimbabwe 2011-2015

Regionalt Asien med fokus på Sydöstasien 2010-2015

Globala insatser för mänsklig säkerhet 2014-2017

Mali 2004-2015

Colombia 2009-2015

Sydsudan 2014-2016

Irak (utfasningsplan) 2009-2015

Myanmar 2013-2017

Uganda 2014-2018

Bolivia (utfasningsplan)3 2009-2013

Burkina Faso (utfasningsplan)3 2013-2016

Informations- och kommunikationsverksamhet 2010-2015

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015

Etiopien 2003-2015

Stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljöinsatser i Ryssland 2014-2018

Sudan 2014-2016

3 000 3 500

Tabell 4.2 visar utbetalningar per strategi. Det tio största strategi-
erna utgör drygt 60 procent av Sidas samtliga utbetalningar 2014, 
medan de tio minsta omfattar cirka fem procent.

1 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rätttigheter (SRHR) 

2 Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Queer-personer (HBTQ)

3 Enligt information i slutet av 2014 från den svenska regeringen ska 
samarbetet med Burkina Faso och Bolivia återupptas
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allvarligt försämra förutsättningarna för måluppfyllelse. 
I år är bedömningen att strategimålen kommer att 

nås i allt väsentligt i 40 procent av fallen. Detta gäller 
framförallt de tematiska strategierna. För nära 60 
procent av strategierna är bedömningen att målen 
delvis kommer att nås. Anslagsposten Mellanöstern 
och Nordafrika uppvisar mindre god måluppfyllelse 
vilket till stor del beror på den negativa utvecklingen i 
regionen. 

Asien
Sammantaget under anslagsposten för Asien finns 
fem strategier varav fyra bilaterala och en regional. 

För Afghanistan har måluppfyllelsen förbättrats 
över tid. Detta kan delvis förklaras av omformulerade 
strategimål, men också av ett förbättrat samarbete 
mellan Sverige och Afghanistan som varit ett positivt 
steg framåt i statsbyggandet. Den pågående konflik
ten i landet fortsätter dock att försvåra måluppfyllelse. 

För Kambodja kan en viss försämring skönjas i 
måluppfyllelse, vilket beror på variationer inom stra
tegins målområden. Mål inom klimat, demokrati och 
mänskliga rättigheter förväntas nås, men inom utbild
ningssektorn bedömer Sida att det kommer krävas 
breda satsningar över en längre tidsperiod. 

Tabell 4.3: Asien, ap 6

Strategi 2012 2013 2014
Afghanistan 2014–2019
Bangladesh 2014–2020
Kambodja 2014–2018
Myanmar 2013–2017
Regionalt Asien med fokus  
på Sydostasien 2010–2015

Latinamerika
Inom anslagsposten för Latinamerika finns två bilate
rala strategier samt en utfasningsplan för Bolivia. 
Anledningen till försämrad måluppfyllelse i Bolivia över 
tid grundas i institutioners låga kapacitet. Sida fortsätter 
prioritera nära dialog med samarbetspartner och kapa
citetsstöd för att stärka de offentliga institutionerna. 

I Colombia har det skett en förbättring i målupp
fyllelse, främst då förutsättningarna för en hållbar 
fredsuppgörelse ökat. Sida har bidragit till denna 
utveckling bland annat genom att verka för kvinnors 
aktiva deltagande i fredssamtal och fredsbyggande.

Tabell 4.4: Latinamerika, ap 7

Strategi 2012 2013 2014
Bolivia 2014–2016 (Utfasning)
Colombia 2009–2015
Guatemala 2008–2015

Afrika
Inom anslagsposten för Afrika finns totalt 16 strate
gier, varav 14 bilaterala och två regionala. Dessutom 
finns en utfasningsplan för Burkina Faso.

En försämring i måluppfyllelse över tid har skett i 
Mocambique till följd av brister i transparens, politiska 
och medborgerliga rättigheter samt fortsatta utmaningar 
inom jordbruk och landrättigheter. Sida har därför fort
satt gett stöd till det civila samhället och intensifierat 
dialogen med regeringen kring hållbar utveckling och 
rättighetsfrågor. Inom strategin för det regionala samar
betet med hiv/aids, sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) samt homosexuella, bisexuella, 
trans och queerpersoner (HBTQ) mänskliga rättighe
ter, har måluppfyllelsen delvis försämrats. Detta beror 
främst på att HBTQfrågor möter motstånd i regionen 
och Sida har därför prioritert dessa i den strategiska 
dialogen. 

En förbättring i måluppfyllelse över tid har skett i 
Demokratiska republiken Kongo på grund av ökad 
stabilitet i landet och därmed bättre möjligheter att 
bedriva bistånd, vilket har lett till att Sida i högre 
grad kunnat genomföra insatser som bidrar till strategi
målen. I Mali har måluppfyllelsen förbättrats sedan 
omställningen av det svenska biståndet efter statskup
pen 2012. Sida har kunnat stärka kopplingen mellan 
det humanitära och långsiktiga utvecklingssamarbetet 
i landet och även öka fokus på miljö och klimat.

I Rwanda har det delvis skett en positiv utveckling i 
måluppfyllelsen. Sida har bidragit till att levnadsvill
koren för fattiga på landsbygden förbättrats och att 
sociala och ekonomiska rättigheter stärkts. Sida har 
genom omfördelningar till multistöd fortsatt att bidra 
till förbättrade resultat. 

I Somalia har stora satsningar på sociala sektorer 
gynnat måluppfyllelsen och Sida har bidragit genom 
satsningar på hälsa samt vatten och sanitet. Sudan och 
Sydsudan har en jämförelsevis gynnsam målbild då det 
efter en period utan strategi, finns nya strategier med 
mål att arbeta mot. I Sydsudan har Sidas stöd till FN:s 
humanitära fond gett förbättrat gensvar till de humani
tära kriserna. Slutligen ses också en förbättring i mål
uppfyllelsen över tid i Tanzania genom resultat inom 
hållbar energi och marknadsutveckling. I Zambia har 
Sida bidragit till måluppfyllelse genom satsningar på 
hållbar produktion och ökad sysselsättning genom ett 
omfattande jordbruksstöd. 
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Tabell 4.5: Afrika, ap 9

Strategi 2012 2013 2014

Burkina Faso 2013–2016 (Utfasning)

Demokratiska republiken Kongo  
2009–2015

Etiopien 2003–2015

Kenya 2009–2015

Liberia 2008–2015

Mali 2004–2015

Mocambique 2008–2015

Regionalt samarbete med hiv och aids 
och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt HBTQ-personers mänskliga rättig-
heter i Afrika söder om Sahara 2010-2015 

Rwanda 2010–2015

Strategi för det regionala utvecklings-
samarbetet med Afrika söder om  
Sahara 2010-2015

Somalia 2013–2017

Sudan 2014–20161

Sydsudan 2014–20161

Tanzania 2013–2019

Uganda 2014–2018

Zambia 2013–2017

Zimbabwe 2011–2015

1 Sudan och Sydsudan saknade strategier under större delen av 2013.

Mellanöstern och Nordafrika
Anslagsposten Mellanöstern och Nordafrika innefat
tar två strategier, en bilateral och en regional. Dess
utom finns en utfasningsplan för Irak. Anslagsposten 
har mindre god måluppfyllelse både för året och över 
tid, vilket till stor del beror på den negativa utveck
lingen i regionen. 

I Irak har konflikterna eskalerat. I Palestina har 
fredsprocessen havererat. Genom ett flexibelt förhåll
ningssätt har Sida styrt om medel till humanitära 
insatser, från planerade insatser som inte varit möjliga 
att genomföra. I Gaza har insatserna till exempel 
möjliggjort röjning av rasmassor och ickeexploderad 
ammunition, något som är nödvändigt för återupp
byggnaden.

Tabell 4.6: Mellanöstern och Nordafrika, ap 17

Strategi 2012 2013 2014
Irak 2009–2015 (Utfasning)
Palestina 2008–20141

Regionalt Mellanöstern och Nordafrika 
2010–2015

1 I oktober 2014 antog regeringen en strategi för Palestina 2015-2019.

Östeuropa, Turkiet och Västra Balkan
En ny strategi för reformsamarbetet med Östeuropa, 
Turkiet och Västra Balkan antogs under 2014. Mål
uppfyllelsen bedöms delvis uppnås, främst tack vare 
att de nya resultatområdena överlappar tidigare stra
tegier. En del av innehållet i verksamheten har därför 
kunnat genomföras oförändrat.

Tabell 4.7: Östeuropa, Turkiet och Västra Balkan, ap 23

Strategi 2012 2013 2014
Reformsamarbete med Östeuropa, 
Turkiet och Västra Balkan 2014–2020

Tematiska strategier
Av de elva tematiska strategierna är flertalet nya för året. 
I de övriga har ingen förändring av måluppfyllelse skett.

Tabell 4.8: Tematiska strategier; flera anslagsposter

ap Strategi 2012 2013 2014

1 Humanitärt bistånd genom Sida 
2011–2014

5 Stöd genom svenska organisatio-
ner i det civila samhället 2010–2015

13 Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering 
2014–2017

13 Särskilt demokratistöd genom 
svenska partianknutna organisa-
tioner 2011–2015

14 Globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling 
2014–2017

15 Globala insatser för socialt håll-
bar utveckling 2014–2017

16 Globala insatser för ekonomiskt 
hållbar utveckling 2014–2017

26 Globala insatser för mänsklig 
säkerhet 2014–2017

28 Kapacitetsutveckling och utbyten 
2014–2017

32 Forskningssamarbete 2010–2014

Informations- och kommunikationsverksamhet
Måluppfyllelsen för informations och kommunika
tionsverksamheten har försämrats över tid. Det beror 
främst på svårigheter att härleda förändringar i all
mänhetens kunskapsnivå, till just det kommunikations
arbete som finansierats inom anslaget. Dessa kan lika
väl vara avhängiga andra faktorer. 

Tabell 4.9: Informations- och kommunikations-
verksamhet, ap 2

Strategi 2012 2013 2014
Informations- och kommunikations-
verksamhet 2010-2015
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Om sektor, samarbetsform och 
genomförandekanal 
Tabell 4.10 ger en överblick av utvecklingen vad gäl
ler utbetalningar de senaste tre åren indelat per 
anslagspost. Tabellen anger även vilken sektor, samar
betsform och genomförandekanal som varit störst 
under rapporteringsperioden.

Sammanfattningsvis var den största sektorn 2014 
Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, 
som omfattade drygt 60 procent av de totala utbetal
ningarna och var störst i hälften av anslagsposterna. 
Den näst största sektorn var Humanitärt bistånd, som 
stod för knappt 16 procent av alla utbetalningar.

Samarbetsformen Projektstöd var störst i hälften 
av anslagsposterna och omfattade mer än två tredje
delar av utbetalningarna under rapporteringsperio
den. Tillsammans med Stöd till specialprogram, den 
näst största samarbetsformen, står dessa för drygt 
fyra femtedelar av utbetalningarna 2014.
 Största genomförandekanalen, som är störst i över 
hälften av anslagsposterna, utgjordes av Multilate
rala organisationer och omfattade drygt 60 procent 
av det utbetalade beloppet. Den näst största genom
förandekanalen, som är störst i cirka 30 procent av 
anslagsposterna, är Ickestatliga organisationer och 
civilsamhälle.

Tabell 4.10:  Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2012-2014, 
mnkr
Anslag Benämning Största sektor i 2014 Största samarbetsform i 2014 Största genomförandekanal i 2014 Utbetalat 2014 Utbetalat 2013 Utbetalat 2012

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering Humanitärt bistånd Projektstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 3 023 2 805 2 816

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet Övrigt Informationsinsatser Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 96 92 96

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Demokr., MR & jämställdhet Organisationsstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 1 695 1 522 1 551

7 1:1.6 Asien Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 1 510 1 554 1 521

7 1:1.7 Latinamerika Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 514 557 511

7 1:1.9 Afrika1 Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 5 084 5 130 5 420

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering Demokr., MR & jämställdhet Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 932 760 594

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling Miljö Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 734 558 458

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling Hälsa Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 1 263 851 465

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling Marknadsutveckling Projektstöd Multilaterala organisationer 687 710 567

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 845 798 756

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet2 Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 1 179 1 073 1 169

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet Konflikt, fred och säkerhet Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 197 200 118

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten Övrigt Personalbistånd Offentliga institutioner 470 420 398

7 1:1.32 Forskningssamarbete Forskning Organisationsstöd Övriga 848 842 1 047

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 57 63 69

Totalt 19 134 17 934 17 555

1 Den värdereglering av en insats i Tanzania där 54 miljoner kronor utbetalats som uppvisar en högt ställd riskbild har inte belastat anslaget varför insatsen  
inte återfinns i anslagsredovisningen tabell 34.1 men däremot återfinns i anslagspost 7 1:1.9 Afrika i tabellen ovan som anger utbetalade medel.  
Se vidare kapitel 29 Kommentarer till resultat- och balansräkning.

2 Anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet är ny från och med 2014. I tabellen redovisas tidigare anslagspost Reformsamarbete  
i Östeuropa (7 2:1.6.1) 2012 och 2013 under anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Även för 2014 finns ett utfall för tidigare  
anslagsposten (7 2:1.6.1) på 35 mkr finansierat av ingående sparande.
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Tabell 4.10:  Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2012-2014, 
mnkr
Anslag Benämning Största sektor i 2014 Största samarbetsform i 2014 Största genomförandekanal i 2014 Utbetalat 2014 Utbetalat 2013 Utbetalat 2012

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering Humanitärt bistånd Projektstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 3 023 2 805 2 816

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet Övrigt Informationsinsatser Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 96 92 96

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Demokr., MR & jämställdhet Organisationsstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 1 695 1 522 1 551

7 1:1.6 Asien Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 1 510 1 554 1 521

7 1:1.7 Latinamerika Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 514 557 511

7 1:1.9 Afrika1 Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 5 084 5 130 5 420

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering Demokr., MR & jämställdhet Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 932 760 594

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling Miljö Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 734 558 458

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling Hälsa Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 1 263 851 465

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling Marknadsutveckling Projektstöd Multilaterala organisationer 687 710 567

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 845 798 756

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet2 Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Multilaterala organisationer 1 179 1 073 1 169

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet Konflikt, fred och säkerhet Stöd till spec. prog. Multilaterala organisationer 197 200 118

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten Övrigt Personalbistånd Offentliga institutioner 470 420 398

7 1:1.32 Forskningssamarbete Forskning Organisationsstöd Övriga 848 842 1 047

5 1:11.3 Samarbete med Ryssland Demokr., MR & jämställdhet Projektstöd Icke-statliga organisationer (NGOs) och civilsamhälle 57 63 69

Totalt 19 134 17 934 17 555

1 Den värdereglering av en insats i Tanzania där 54 miljoner kronor utbetalats som uppvisar en högt ställd riskbild har inte belastat anslaget varför insatsen  
inte återfinns i anslagsredovisningen tabell 34.1 men däremot återfinns i anslagspost 7 1:1.9 Afrika i tabellen ovan som anger utbetalade medel.  
Se vidare kapitel 29 Kommentarer till resultat- och balansräkning.

2 Anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet är ny från och med 2014. I tabellen redovisas tidigare anslagspost Reformsamarbete  
i Östeuropa (7 2:1.6.1) 2012 och 2013 under anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. Även för 2014 finns ett utfall för tidigare  
anslagsposten (7 2:1.6.1) på 35 mkr finansierat av ingående sparande.
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  4.1 Humanitära insatser (ap.1)

Bakgrund
Redovisningen under anslagsposten har slagits samman 
med redovisningen av delmålet i den biståndspolitiska 
plattformen ”Räddade liv, lindrad nöd och upprätt
hållen mänsklig värdighet (delmål 6)”. Detta då verk
samheten inom både anslagsposten och delmålet 
genomförs via en och samma strategi, den humanitära. 

Humanitära insatser syftar till att rädda liv, lindra 
nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för männ
iskor som utsatts för väpnade konflikter, naturkatastro
fer eller andra katastrofer. Humanitära insatser utgår 
från internationell humanitär rätt, humanitära princi
per och principer om gott humanitärt givarskap. 

Det humanitära anslaget finansierar verksamhet 
inom strategin för det humanitära biståndet. Anslaget 
som Sida disponerar utgör nära 60 procent av Sveri
ges totala humanitära bistånd om drygt 5 miljarder 
kronor, vilket gör Sverige till en av världens största 
humanitära givare.1 Därutöver har kriser i flera län
der, främst Afrika, krävt  betydande humanitära insat
ser, t.ex. bekämpning av ebola, inom strategier ytterst 
under anslagsposten för Afrika. 

Drygt hälften av anslaget kanaliserades under rap
porteringsperioden genom enskilda organisationer, 
drygt 40 procent genom FN organ, samt en mindre 
andel genom Sveriges offentliga institutioner. 

De aktörer som mottog mest humanitära medel 
från Sida under rapporteringsperioden var den Inter
nationella Rödakorskommittén (ICRC), FN:s utveck
lingsprogram (UNDP), som hanterar större humani
tära landfonder samt FN:s flyktingorgan (UNHCR).

Under rapporteringsperioden finansierade Sida 
humanitära insatser i 74 länder och regioner runt om i 
världen. De största anslagen från Sida gick till matbris
ten i Sahel samt komplexa kriser såsom Syrien och Syd
sudan. 

Genomförande
Det humanitära biståndet ges utifrån de behov som 
uppstår i en humanitär kris. En stor del av anslaget 
under rapporteringsperioden var flersektoriellt stöd 
eller ickespecificerat stöd till humanitära landfonder. 
En sammanställning av resultat från 2013 visar att 
Sidas humanitära stöd 2013 bland annat resulterade i 
att: 

 ■ drygt 2,1 miljoner respektive 296 000 krisdrabbade 
människor fick tillgång till rent vatten och sanitet 

 ■ rygt 312 000 akut undernärda barn erhöll  

1 Sverige var den 4:e största bilaterala humanitära givaren 2013. 

nutritionstillskott 
 ■ drygt 662 000 nödlidande människor mottog  

matbistånd
 ■ drygt 489 500 krisdrabbade barn vaccinerades  

mot mässlingen 
 ■ drygt 113 000 skolbarn fick förbättrade  

utbildningsmöjligheter i krisdrabbade områden
 ■ drygt 807 000 krisdrabbade människor, bland 

andra överlevande från sexuellt och könsbaserat 
våld, barn och fångar, fick tillgång till skydd. 

Sida bedömer att resultaten täcker viktiga delar av 
de ökande humanitära behoven som finns inom flera 
livräddande sektorer. De viktigaste delarna av strategi
genomförandet för ett effektivt humanitärt bistånd 
omfattar tre följande områden och två perspektiv: 

Behovsbaserad, principiell och samordnad 
humanitär respons
Krisdrabbade människors behov styr humanitära 
insatser. Därför är behovsbedömningar och metoder 
för fördelning av humanitära medel viktiga för ett 
effektivt humanitärt bistånd. Sidas stöd har under 
rapporteringsperioden bidragit till att den FNledda 
gemensamma identifieringen av behov har reviderats 
och förbättrats, samt byggt vidare på erfarenheter 
med jämställdhetsmarkörer. 

Sida har också stärkt intern kapacitet att planera och 
allokera resurser utifrån humanitära behov. Vi har ökat 
vår humanitära fältnärvaro2 samt vidareutvecklat våra 
metoder för fördelning av humanitära medel utifrån 
krisanalyser. Vi har även fortsatt att endast stödja insat
ser i FNledda humanitära responsplaner som beaktar 
kvinnors, mäns, pojkars och flickors olika behov. 

De humanitära behoven har ökat dramatiskt under 
rapporteringsperioden, främst till följd av förvärrade 
väpnade konflikter; till exempel i Syrien, Central
afrikanska republiken, Sydsudan, Palestina och Irak. 
Det gäller även naturrelaterade kriser såsom torka, 
översvämningar och tyfoner samt epidemier. FN 
beräknar att antalet krisdrabbade människor i behov 
av skydd och stöd ökade från 81 till 102 miljoner 
under perioden december 2013 till september 2014 
och att kostnaden för att hantera större humanitära 
kriser ökat från 12,9 till 17,3 miljarder US dollar. 
Ökade humanitära behov ställer större krav på plane
ring och fördelning av humanitära medel. Vår huma
nitära budgetreserv3 för plötsligt uppkomna kriser 
hade till stor del utnyttjats i mitten på året, vilket är 

2 Sida har humanitär fältnärvaro i 16 ambassader. 
3 Budgetreserv ingår i anslagsposten och disponderas vid uppkomna och ökade 

behov/kriser under året.

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407194&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407194&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407194&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410437&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410437&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410583&redirect=true
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tidigare än vanligt, för att hantera kriser i Irak, Pakis
tan, Palestinska områden samt ebolaepidemin. Där
med avsattes och omfördelades ytterligare medel från 
olika utvecklingsanslag till att finansiera humanitära 
insatser i slutet på året. 

En viktig del i det humanitära arbetet är att stärka 
respekten för internationell humanitär rätt och huma
nitära principer. Detta har inneburit fortsatt stora 
utmaningar i form av brist på skydd och begränsat 
tillträde till den drabbade befolkningen. Nya kriser 
och brist på långsiktiga lösningar för fördrivna männ
iskor har gjort att antalet flyktingar och internflyk
tingar fortsätter att öka. En stor del av Sidas humani
tära budget (drygt 30 procent) har därför årligen gått 
till organisationer med skyddsmandat såsom ICRC, 
UNHCR, FN:s hjälporganisation för palestinska  
flyktingar (UNRWA) och FN:s Barnfond (Unicef). 

Sidas stöd har till exempel resulterat i: 
 ■ att drygt 90 000 flyktingar och drygt 260 000 intern

flyktingar i 14 krisområden fått skydd och stöd 
 ■ att drygt 40 000 fångar besöktes i häkten för att 

säkerställa att de behandlades under anständiga 
förhållanden i enlighet med internationell humani
tär rätt 

 ■ att drygt 370 000 krisdrabbade människor erhöll 
matbistånd i 37 konfliktområden 

 ■ att drygt 250 000 krisdrabbade barn erhöll skydd i 
länder såsom Pakistan, Jemen, Mali, Libanon, 
Filippinerna, Somalia, Indien, Uganda, Indonesien 
och Sudan

 ■ att drygt 800 handikappade personer i Nordkorea 
fick stöd med ortopediska hjälpmedel 

 ■ att integrering av skyddsfrågor stärkts i det huma
nitära systemet. 

Trots ökade behov bedömer Sida att strategimålen 
genomförts väl. Detta är också resultat som reger
ingen i den biståndspolitiska plattformen bedömt sär
skilt viktiga för att uppnå delmålet om räddade liv, 
lindrad nöd och upprätthållen värdighet. 

För att stärka humanitär samordning och ledarskap 
i humanitära kriser, har Sida under rapporterings
perioden gett stöd till FN:s kontor för humanitär  
samordning (OCHA) och organisationer såsom 
Världshälsoorganisationen (WHO), Unicef, FN:s 
Livsmedels och Jordbruksorganisation (FAO) samt 
MSB. Vi har varit den näst största givaren till land
baserade humanitära fonder och svarat upp mot prio
riteringar i de FNledda strategiska planerna för 

insatser vid större pågående humanitära kriser1. 
Stödet resulterade bland annat i att humanitärt 

bistånd samordnades för 6,2 miljoner krisdrabbade 
människor, att det humanitära hälsoklustret stärktes och 
att fältkontor och enkla bostäder byggdes som stöd till 
FN för att hantera Haiyankatastrofen i Filippinerna. 

Partnerskap, professionalisering och flexibel 
finansiering
Professionella humanitära aktörer är en förutsättning 
för ett effektivt humanitärt bistånd. Sida har fortsatt att 
stödja organisationer som bidrar till att stärka kompe
tens på olika områden. Stödet bidrog bland annat till 
att en ny humanitär norm lanserats som sätter kris
drabbade människor i centrum samt att drygt 3 500 
människor deltog i nätbaserade humanitära kurser. 

Sida använder sig av olika verktyg för att säkerställa 
ett snabbt, förutsägbart och flexibelt humanitärt 
bistånd. Det initiala stödet till större pågående huma
nitära kriser försenades något men hade i allt väsent
ligt hanterats i juni. Vi hanterade därefter snabbt stöd 
till nya kriser i bland annat Irak, Pakistan, Syrien och 
ebolaepidemin i Västafrika. Sida har också förbättrat 
den beslutsordning, Rapid Response Mechanism 
(RRM), som kan bevilja stöd inom 24 timmar vid en 
plötsligt uppkommen eller försämrad humanitär kris. 
Under rapporteringsperioden har antalet samarbets
partner med RRM ökat från åtta till tolv2. Därmed 
har 174 snabba insatser i 38 krisområden beviljats 
under rapporteringsperioden3 och Sidas samarbets
partner har snabbt kunnat utöka sitt gensvar vid för
sämring av situationen i Syrien och Centralafrikanska 
republiken samt Sydsudan och i ebolaepidemin i 
Västafrika. Vi har också utökat antalet fleråriga avtal 
från fem till 13 för att stödja samarbetspartner i deras 
långsiktiga planering. Humanitära landfonder utgör 
också en viktig kanal för ett snabbt, flexibelt och för
utsägbart humanitärt bistånd4 i flera humanitära kri
ser. Det gäller t.ex. Afghanistan, Centralafrikanska 
republiken, Demokratiska republiken Kongo, Sudan, 
Sydsudan, Somalia, Syrien, Pakistan, Palestina och 
Etiopien. Sidastödet resulterade bland annat i att 
drygt 274 000 krisdrabbade människor i Centralafri
kanska republiken fick skydd och att mer än 31 600 
krisdrabbade i Afghanistan fick tillgång till vatten och 
sanitet.

1 1,3 miljarder kronor eller 45 procent av den humanitära budgeten. 
2 Inkluderar organisationer såsom Action contre la faim (ACF), Danish Refugee 

Council (DRC), Islamic Relief, International Refugee Council (IRC), Myndighe-
ten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Medecins sans frontières (MSF), 
Norska flyktingrådet, Oxfam, Plan, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Svenska 
Missionsrådet (SMR) och Svenska Röda korset (SRK). 

3 Sidas humanitära landlista 141028.
4 Drygt 530 miljoner kronor under 2014, LIS 141028. 

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1341621&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1341621&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1325946&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407304&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407304&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407305&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407305&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407305&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407297&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407276&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407276&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407312&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407304&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407304&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410501&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410501&redirect=true
 http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407286&redirect=true 
 http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407286&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410491&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410491&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410468&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410468&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true 
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Ansvarsutkrävande, lärande, kvalitet och innovation
En sammanställning av resultat för 2013, visar att 
Sidas samarbetspartner i allt större utsträckning 
engagerar de krisdrabbade i insatsernas program
cykel. Sidas stöd inom området har bland annat 
bidragit till att nio organisationer fått stöd att utveckla 
och genomföra processer för klagomål och att 16 
organisationer mottagit stöd för att utarbeta ramverk 
för ansvarsutkrävande. Vi bedömer att detta är goda 
resultat då ökat deltagande av den drabbade befolk
ningen bidrar till ett mer ändamålsenligt humanitärt 
bistånd. 

Uppföljning, lärande och innovationer är viktiga 
delar av ett effektivt humanitärt stöd. Sida har under 
rapporteringsperioden stärkt resultatuppföljningen av 
humanitära insatser och internt lärande. Vi har även 
påbörjat en övergripande utvärdering för strategi 
perioden som syftar till internt lärande. Sida har 
också gett stöd till organisationer som främjar lärande 
och stimulerar innovationer. Det har bidragit till ökad 
användning av nya lösningar för kontant och 
kupongstöd för effektivt flyktingstöd i städer och att 
enkla sollampor utvecklats för att förebygga våld mot 
kvinnor i olika krissituationer. 

Katastrofförebyggande och tidig återhämtning
Det humanitära biståndet kan också bidra till att 

stärka kapaciteten hos människor och samhällen att 
skydda sig mot naturkatastrofer och att främja tidig 
återhämtning. Huvudansvaret för detta ligger dock 
inom utvecklingsbiståndet. Sida har under rapporte
ringsperioden fortsatt att stödja det globala systemet 
för katastrofriskreducering samt katastrofförebyg
gande och tidiga återhämtningsanalyser och åtgärder 
inom en lång rad insatser.1 Det har bland annat främ
jat varaktiga lösningar för internflyktingar i Colombia 
och ökat sårbara människors möjlighter att hantera 
torkan i Somalia. 

Sidastödet har också bidragit till att: 
 ■ fyra lokala riskreduceringsplaner för 40 000 perso

ner utarbetades i Liberia 
 ■ riktlinjer för katastrofvarning och evakuering för 

drygt 105 000 människor testades i Nordkorea 
 ■ katastrofrisker togs upp i 13 nya UN Development 

Assistance Framework (UNDAFs) 
 ■ 23 lokala kvinnoorganisationer i 19 länder erhållit 

stöd genom Community Resilience Fund.  

1 Inkluderar åtgärder inom en rad humanitära insatser såsom Svenska Röda 
Korset, Unicef, Oxfam, ACF, FAO, MSB och humanitära landfonder. 

Inom tidig återhämtning resulterade Sidastödet bland 
annat i att drygt 1,5 miljoner krisdrabbade människor 
runt om i världen fick förbättrade försörjningsmöjlig
heter, främst inom jordbruk men även genom ett 
brett spektrum av andra aktiviteter. Trots ökade 
humanitära behov bedömer Sida att integration av 
perspektiven om katastrofförebyggande och tidig åter
hämntning inom det humanitära biståndet, lyckats väl. 

Under rapporteringsperioden har utvecklingsbis
tåndet fått ett ökat fokus på resiliens, det vill säga att 
stärka människors och samhällens kapacitet att före
bygga, hantera och återhämta sig från olika typer av 
chocker. Det har stärkt synergier mellan humanitärt 
bistånd och utvecklingsbistånd bland annat i Mali, 
Somalia och Kenya. Där har gemensam riskanalys 
förbättrats och resiliens integrerats i utvecklingbistån
det. Kopplingen mellan humanitärt stöd och utveck
lingsinsatser har skapat ett mer effektivt sammantaget 
bistånd. 

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsentligt 
och att insatsportföljen genomförs enligt plan. 

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse är att olika 
genomförandekanaler använts utifrån deras kompa
rativa fördelar. 

Den mest centrala utmaningen har varit att de 
humanitära behoven ökat dramatiskt. Med anledning 
av detta har Sida under rapporteringsperioden avsatt 
ytterligare medel för att finansiera humanitära insat
ser. En annan utmaning är bristen på skydd och det 
begränsade tillträdet i kriser. Därför fortsätter det 
omfattande stödet till människors skydd och för att 
stärka respekten för internationell humanitär rätt. 

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410501&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410501&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410501&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1410501&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407201&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407166&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407277&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407277&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407277&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407277&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407311&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407311&redirect=true
 http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407313&redirect=true
 http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407313&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407194&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407194&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407194&redirect=true
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Millenniemålskampanjen har uppnått målet om att 
150 000 personer har fått ökad kännedom om FN och 
millenniemålen och 9 500 personer har fått ökad kun-
skap om målen, Sveriges multilaterala utvecklings-
samarbete och dess betydelse och resultat med fokus 
på FN:s roll i arbetet. Kostnaden för Sida har varit 
1,5 miljoner kronor. Det ger en kontaktkostnad på 
cirka tio kronor vilket bedöms vara kostnadseffektivt. 

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås delvis. Det största 
hindret har varit de delvis olika målsättningarna hos 
strategins genomförare. Målen i strategin är svåra att 
mäta och Sida har därför haft diskussioner med Utri-
kesdepartementet om hur målen kan utformas i kom-
mande strategi.  

Insats portföljen genomförs enligt plan. Inga avvi-
kelser konstateras. En viktig framgångsfaktor under 
perioden har varit den gemensamma plattform som 
strategin utgör. Den har möjliggjort samarbete mel-
lan aktörer med resultatkommunikation som strate-
gisk prioritering. 

4.2 Informations- och kommunikations-
verksamhet (ap.2)

Bakgrund 
Strategin för informations- och kommunikationsverk-
samhet (inklusive genom organisationer i det civila 
samhället) 2010–2014 är den strategi som finansieras 
under anslagsposten. 

Portföljen kan delas in i direkt och indirekt kom-
munikation. Med direkt kommunikation menas per-
sonlig kontakt vid exempelvis seminarier eller evene-
mang. Med indirekt kommunikation avses människor 
som nåtts via media, webb och sociala medier. Mål-
grupperna för Sidas kommunikation är den intress- 
erade allmänheten, unga vuxna 18–25 år, företagare, 
samarbetspartner, beslutsfattare med flera. 

Den största delen av kommunikationsarbetet sker 
genom informationsbidrag till det civila samhällets 
organisationer. 

Genomförande
Under rapporteringsperioden har Sida fokuserat på 
kommunikation dels genom förbättrad rapportering 
av resultat på openaid.se och dels genom en ny 
modell för resultatkommunikation. Den har resulterat 
i fler och tydligare beskrivningar av vad det svenska 
biståndet bidrar till konkret. 

Utvecklingen mot målen i strategin följs upp 
genom en årlig opinionsmätning. Vi ser en långsiktig 
trend mot att allmänheten får ökad kunskap om att 
utvecklingen i världen går framåt. På den direkta frå-
gan huruvida situationen i de fattigaste länderna har 
blivit bättre de senaste decennierna, svarade 40 pro-
cent ”ja” i 2013 års mätning – jämfört med 19 pro-
cent 2004. 

Sidas seminarieprogram Development Talks har 
bidragit till att öka kunskapen om svenskt bistånd och 
dess resultat. 2014 genomfördes 13 seminarier med 
totalt omkring 1 400 deltagare vilket överträffade 
målet om åtta seminarier med 500 deltagare. 

Seminarierna har spänt över många ämnesområ-
den, till exempel utbildning, utvecklingen i Ukraina 
och företagens roll i arbetet mot korruption. I genom-
förandet samarbetar Sida med partner, vilket bidrar 
till kostnadseffektivitet. 

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1400845&redirect=true
www.sida.se/opinion
www.sida.se/opinion
www.sida.se/opinion
http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/Konferenser/Development-talks/Avslutade-development-talks/
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4.3 Stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället (ap.5)

Bakgrund 
Strategin för stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället 2010–2014 omfattar samarbete i när-
mare 100 länder. Det övergripande målet för arbetet 
är ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i 
utvecklingsländer som bidrar effektivt, med ett rättig-
hetsbaserat arbete, till att minska fattigdomen i alla 
dess dimensioner. Sida stödjer kapacitetsutveckling av 
civilsamhällesorganisationer (CSO) för att de ska 
arbeta rättighetsbaserat som röstbärare och som 
organisatörer av tjänster för att bidra till demokrati- 
sering och ökad respekt för mänskliga rättigheter. 

Under 2014 kanaliserades stöd via 16 svenska ram-
organisationer som i sin tur samarbetade med drygt 
300 svenska och över 1 400 CSO i samarbetslän-
derna. Dessutom utgick stöd till ett antal internatio-
nella CSO och nätverk för arbete med biståndseffek-
tivitetsagendan, inklusive en gynnsam miljö för 
civilsamhället och påverkan av utvecklingsagendan 
post-2015.

Genomförande
Den negativa globala trenden av inskränkningar i civil-
samhällets utrymme att verka har fortsatt att prägla 
strategigenomförandet under rapporterings perioden. 
För att möta denna utveckling har Sida bidragit med 
eget policyarbete och med stöd till relevanta CSO, till 
exempel World Alliance for Citizen Participation 
(CIVICUS), International Centre for Not-for Profit 
Law (ICNL) och CSO Partnership for Development 
Effectiveness (CPDE). Sida har också finansierat inter-
nationella civilsamhällets påverkansarbete för utveck-
lingsagendan post-2015 genom CPDE och kampanjen 
Beyond 2015. Kampanjen samlar fler än 1 000 CSO 
från 132 länder i arbetet med att föra in perspektivet 
från civilsamhället och människor som lever i fattig-
dom i syd i post-2015-agendan. 

Enligt strategin ska Sida uppmärksamma svenska 
CSO ansträngningar att finna kompletterande finan-
sieringskällor. Sida kan bidra till egeninsatsen (10–30 
procent) då en svensk CSO beviljas stöd från EU-
kommissionen. Under rapporteringsperioden pågick 
21 EU-projekt med sådant stöd från Sida. Två exem-
pel avser stöd till Diakonia. Det första syftar till att 
stärka kvinnors deltagande i fredsprocessen i Cauca 
och Putumayo i Colombia. Det andra förväntas bidra 
till att stärka kvinnors politiska deltagande i sex regio-
ner i Peru och integrera kvinnors rättigheter i policies 
och planer på nationell, regional och lokal nivå. Då 

EU-kommissionen bedömt insatserna när ansökning-
arna kommer till Sida har myndighetens hantering 
förenklats. Vi bedömer därför att bidragen till svenska 
CSO egeninsats är ett kostnadseffektivt sätt att 
använda anslaget. 

Inom området bistånds- och utvecklingseffektivitet 
bedömer Sida att ramorganisationerna hittills inte upp-
nått helt tillfredsställande resultat. Framför allt anser 
Sida att organisationerna bör samordna sig mer med 
andra givare och i större utsträckning använda kärn-
stöd. Under rapporteringsperioden intensifierades där-
för dialogen med ramorganisationerna om bistånds- 
effektivitet och lokalt ägarskap. Ett seminarium på Sida 
Partnership Forum i Härnösand blev startskottet för en 
gemensam handlingsplan för ökad biståndseffektivitet. 
Ramorganisationerna har bland annat åtagit sig att ta 
fram goda exempel på stöd till administrativt svaga 
CSO samt förbättrade verktyg för partners resultat-  
rapportering. Sida har förbättrat avtalsmallar och rikt-
linjer och förenklat rapporteringskrav. 

Det finns goda exempel på resultat på insatsnivå. 
Ett sådant är RFSU:s verksamhet i Bangladesh. Där 
har den lokala samarbetspartnern Reproductive 
Health Services Training and Education Programme, 
som arbetar för sexuella minoriteters rätt till hälsa, 
genom påverkansarbete tillsammans med andra aktö-
rer, uppnått målet att få regeringen att erkänna trans-
personer som ett tredje kön. Ett annat exempel är 
Naturskyddsföreningens arbete i Uganda där fören-
ingen stärker den lokala samarbetspartnern National 
Association of  Professional Environmentalists (NAPE) 
kapacitet att arbeta med miljöfrågor från ett rättig-
hetsperspektiv. När olje- och gasfyndigheter exploate-
ras hjälper NAPE lokalbefolkningen att organisera sig 
i nätverk och ger dem kunskap om rätten till en ren 
miljö så att deras ekonomiska, kulturella och att reli-
giösa intressen kan tillvaratas. Med hjälp av denna 
kunskap har befolkningen kunnat framföra krav till 
företag och beslutsfattare. 

Sida har under rapporteringsperioden fortsatt 
genomförandet av den fleråriga resultatorienterade 
utvärderingen.1 Den använder bland annat ”Reality 
Checks”2 med fokus på lärande. Preliminära observa-
tioner visar att det finns ett behov av att ställa högre 
krav på samarbetspartner, maktanalyser och föränd-
ringsstrategier, målgruppsanalyser, metoder för delta-
gande och samverkan mellan olika aktörer, samt bety-
delsen av ett rättighetsbaserat arbete.

1 Studie kallad: ” A multi-year results-oriented evaluation of Sida’s support to 
civil society actors in developing countries via Swedish CSOs – based on the 
realities of people living in poverty and marginalisation, 2011–2014”.

2 [kompletteras i januari]
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Sida har under rapporteringsperioden slutfört 
bedömningen av befintliga och potentiella ramorga-
nisationer. Tre nya organisationer (Kvinna till 
Kvinna, Svenska Afghanistankommittén och Indivi-
duell Människohjälp) gavs status som ramorganisatio-
ner redan under 2013. Under rapporteringsperioden 
fattade Sida beslut om att MyRight och Pingstmissio-
nens Utvecklingssamarbete (PMU) inte ska vara ram-
organisationer men ges utfasningsstöd för 2015–2017. 
Sida bedömer att det nya valet av 16 ramorganisatio-
ner väl speglar den samlade svenska kompetensen att 
bedriva utvecklingssamarbete. 

Sida överlämnade under rapporteringsperioden en 
halvtidsöversyn av strategin till Regeringskansliet. Vi 
har även – som ett tilläggsuppdrag – lagt fram ett för-
slag på hur en särskild stödform för innovativa ansat-
ser, organisationer och aktörer skulle kunna utformas 
inom ramen för strategin. I halvtidsöversynen identi-
fierades behov av att formulera en ny strategi där 
nuvarande fokus på kapacitetsutveckling, demokrati 
och mänskliga rättigheter kvarstår. Sida identifierade 
även ett behov av att se över formerna för samarbetet 
med ramorganisationerna. Idag styrs biståndet av en 
ny modell med strategier som vilar tydligt på princi-
pen att biståndet ska utgå från och styras mot resultat. 
Sidas uppgift blir att identifiera de mest lämpliga 
aktörerna, finansieringslösningarna och samarbets-
formerna. Anslagsposten innefattar enbart svenska 
ramorganisationer, men även utländska CSO skulle 
kunna tillföra mervärde.

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsentligt. 
Stödet har bidragit till ett livskraftigt och pluralistiskt 
civilt samhälle i många utvecklingsländer. Strategin 
har även bidragit till att stärka det rättighetsbaserade 
arbetet hos samarbetspartner och bidragit till föränd-
ringar vad gäller lokalt ägarskap, ökad delaktighet 
och inflytande för marginaliserade grupper på lokal, 
regional och nationell nivå. Insatsportföljen genom-
förs enligt plan.
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4.4 Asien (ap.6)

Bakgrund
Under anslagsposten finns strategier för Afghanistan, 
Bangladesh, Kambodja och Myanmar samt en stra-
tegi för det regionala utvecklingssamarbetet med 
Asien med fokus på Sydostasien. 

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
är det största resultatområdet inom anslaget. Svaga 
demokratiska institutioner  och politiska konflikter 
har fortsatt utgjort det främsta utvecklingshindret i 
regionen. 

Genomförande
De vanligaste samarbetsformerna har varit projekt- 
och programstöd. Stöd har främst kanaliserats genom 
multilaterala organisationer eller via civilsamhällets 
organisationer. Detta beror på att det i flera av länderna 
är problematiskt att samarbeta direkt med staten. 
Stöd genom FN är ett alternativ som tillsammans 
med riktat stöd till civila samhället kan stödja demo-
krati och mänskliga rättigheter. Ett exmpel är Afgha-
nistan Sub-national Governance Programme där 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) varit ansvarig för 
genomförandet. Resultat från insatsen är bland annat 
att personal på olika nivåer i administrationen har 
utbildats i offentlig finansiell styrning. Totalt deltog 90 
ekonomiansvariga. Det ska ställas i relation till målet 
att administrationen på provins- distrikt- och kom-
munnivå i fyra provinser i norra Afghanistan ska ha 
den kapacitet som krävs för att utveckla och leda 
genomförandet av strategier. De ska förbättra säker-
heten, samhällsstyrningen och utvecklingen enligt 
landets nationella utvecklingsstrategi. Likaså har 
öppna forum anordnats i fyra av provinserna i norr 
där invånarna har kunnat ställa sina beslutsfattare till 
svars och där representanter på såväl nationell nivå 
som från provinsförvaltningen och från civila samhäl-
let har deltagit. Sida har bland annat bidragit med ett 
betydande stöd för att stärka valkommissionen genom 
The United Nations Development Programme’s 
Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomor-
row (UNDP-ELECT). 

Den gemensamma programmeringen i EU har i 
relation till Sidas arbete fått ett särskilt genomslag i 
Kambodja under rapporteringsperioden. Förslaget 
till ny strategi för utvecklingssamarbetet med Kam-
bodja har tagits fram inom ramen för en gemensam 
EU-programmering och utgör det svenska bidraget 
till EU:s samlade strategi för utvecklingssamarbetet 
med Kambodja. 

I både Bangladesh och Kambodja är demokratiska 

institutioner, den demokratiska kulturen och respek-
ten för mänskliga rättigheter fortsatt svaga. I Bangla-
desh har politiska oroligheter och strejker påverkat 
genomförandet av utvecklingsinsatserna. För att 
minska konsekvenserna har Sida gjort konfliktanaly-
ser vid beredning av insatser och val av samarbets-
partner, så att insatser inte ska bidra till att stärka eller 
skapa motsättningar mellan grupper. Bäst målupp-
fyllelse i Bangladesh finns inom sektorerna för primär-
utbildning och hälsa. Exempel på resultat inom pri-
märutbildning är ökningen av andel barn mellan sex 
och tio år som gick i årskurs 1–5 år 2012 (pojkar 
95 procent, flickor 98 procent) jämfört med 2010 
(92 procent respektive 98 procent). Exempel på resul-
tat inom hälsosektorn i Bangladesh är att svenskt stöd 
bidragit till att nära 50 000 kvinnor har fått tillgång 
till säkra aborter, vilket är 77 procent av det totala 
målet för 2012–2013. Hälsosektorstödet har också 
varit innovativt genom att introducera ett effektivt 
elektroniskt hälsoinformationssystem över hela landet 
för hälsoservice och rapportering. Mobil telefoner och 
nyetablerade telemedicinska center är tillgängliga för 
att ge hälsoservice. Vidare är elektronisk datarappor-
tering under fortsatt utveckling. 

Hälsosituationen i Myanmar är kraftigt eftersatt. 
I samarbete med FN har Sida stött en givargemen-
sam fond, 3MDG, som ger stöd till barn- och mödra-
hälsa samt till hälsosystemet generellt. Exempel på 
resultat är att drygt 17 000 (av planerade 22 000) barn 
föddes med assistans av utbildad personal. Arbetet 
har dock försenats av byråkratiska processer på 
Myanmars hälsoministerium. Medel har inte kanali-
serats via staten men samarbete med ministeriet 
krävs. En utmaning har varit att få samarbetet att 
fungera samtidigt som ministeriet inte får ta del av 
fonden. Ytterligare ett exempel på resultat från Sidas 
arbete är stöd till kvinnors rättigheter och mot sexu-
ellt våld i Myanmar. Genom evidensbaserad forsk-
ning och opinionsbildning har forskningsresultat haft 
inflytande på den nationella strategiska planen för 
kvinnors utveckling. 

I Kambodja har Sida bland annat givit Unicef  
stöd, vilket har bidragit till att öka inskrivningarna i 
grundskolan i provinser där inskrivning är lägre än 
genomsnittet från 74 procent 2010/2011 till 95 pro-
cent 2013/2014.

Sida har ett långsiktigt miljö- och klimatsamarbete 
i Bangladesh och Kambodja, också genom den regio-
nala strategin. Ett exempel är stödet via UNDP till ett 
regionalt program som syftar till att stärka förvaltning 
av klimatfinansiering där vårt stöd har hjälpt till att 
attrahera ytterligare finansiering på nationell- och 
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regional nivå. Stödet till Sustainable Fisheries Part-
nerships som arbetar med Abba Seafood för socialt 
och miljömässigt hållbart fiske, har inneburit samver-
kan mellan privata och offentliga aktörer samt civil-
samhällesorganisationer. Samarbetet har bidragit till 
regionala förändringar i regleringen av fiskeindustrin 
både vad gäller fiskbestånd och frågor som rör mig-
rantarbetares arbetsvillkor.

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsentligt för 
Bangladesh och det regionala utvecklingssamarbetet i 
Asien. För Afghanistan, Kambodja och Myanmar nås 
strategimålen delvis. Problem med måluppfyllelse i 
Myanmar har påverkats av begränsad bemanning. I 
Afghanistan har den pågående konflikten varit ett 
hinder för måluppfyllelse. Insatsportföljerna genom-
förs enligt plan utom i Myanmar, där den i huvudsak 
genomförs enligt plan. 

Politisk vilja till förändring i några samarbetsländer 
har varit en viktig faktor för framgång i arbetet. 
Bangladeshs regering har under lång tid prioriterat 
social utveckling vilket har varit positivt för att uppnå 
resultat. I Myanmar har civilsamhällets ökade 
ut rymme att agera haft betydelse för arbetet. Väsent-
liga hinder för genomförandet har varit den pågå-
ende väpnade konflikten i Afghanistan. Den har för-
anlett Sida att ändra riktlinjerna för säkerheten för 
personal och förutsättningarna för genomförande och 
uppföljning.

Diskussioner kring konsultupphandling för uppfölj-
ning i fält har inletts. Även bristande politisk vilja och 
förmåga att genomföra nödvändiga reformer i Afgha-
nistan har påverkat möjligheterna att uppnå förvän-
tade resultat. 
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4.5 Latinamerika (ap.7)

Bakgrund 
Inom anslagsposten Latinamerika finns strategier för 
samarbete med Colombia och Guatemala och en 
utfasningsplan för samarbetet med Bolivia. 

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
är den volymmässigt största sektorn inom anslagspos
ten Latinamerika. Biståndet har under rapporterings
perioden främst genomförts i form av projektstöd. 
Detta har sin grund i att större givargemensamma 
program saknas inom vissa sektorer. Merparten av 
genomförandet av utvecklingsinsatserna har skett 
genom enskilda organisationer. Stöd till staten har 
inte bedömts som effektivt för att uppnå strategi
målen, framför allt inom sektorn demokrati, mänsk
liga rättigheter och jämställdhet då ägarskapet för 
frågorna är svagt.

Genomförande 
Regionen präglas överlag av god ekonomisk utveck
ling och den demokratiska konsolideringen fortsätter 
med vissa undantag. Den positiva ekonomiska utveck
lingen i regionen drivs av integrationsprocesser och 
handels eller associationsavtal med bland andra EU, 
samt export av mineraler och gas. Samtidigt noteras 
en ökad närvaro av transnationell organiserad brotts
lighet och negativa effekter av klimatförändringarna. 
Bolivias största utvecklingsutmaningar är en svag och 
korrupt stat, de offentliga institutionernas låga kapa
citet samt landets utsatthet för klimatförändringar. 
Genom en särskild satsning på klimatanpassning har 
Sida bidragit till att stärka utformningen av flera 
långsiktiga program och projekt. Organisationen 
LIDEMA har under rapporteringsperioden utbildat  
1 500 män och lika många kvinnor i klimatanpass
ning. Sida bedömer att insatsen har varit väl anpassad 
till Bolivias behov. Sveriges och EU:s stöd till ministe
riet för miljö och vatten har bidragit till att tillgången 
till vatten och sanitet ökat. Från 2012 har drygt 9 500 
vattenledningar och mer än 13 000 klimatanpassade 
sanitetssystem installerats vilket ska ställas i relation 
till målet om knappt 5 300 ledningar och 13 000 sani
tetssystem. Sida har mött de ständiga och ökande 
sociala konflikterna i Bolivia genom stöd till demo
kratiska institutioner och utsatta grupper. Det kvinn
liga politiska deltagandet är idag 50 procent vilket är 
en ökning med mer än 20 procent sedan valen 2009. 
Framsteg har nåtts inom utbildning och antalet barn, 
särskilt flickor, som går i skolan har fortsatt att öka. 
Idag avslutar 95 procent av alla barn grund skolan, 
jämfört med 93 procent år 2012. Genom svenskt stöd 

har nära 4 000 unga kvinnor avslutat yrkesutbildning 
under rapporteringsperioden vilket var målet.

Möjligheterna att uppnå en förhandlad fred i 
Colombia har ökat genom de pågående fredssamta
len mellan den colombianska regeringen och FARC
gerillan. Sveriges mångåriga stöd till strategiska insat
ser och politisk dialog för att främja en förhandlad 
lösning på den väpnade konflikten har på ett betydel
sefullt sätt bidragit till att fred förefaller möjlig. Några 
av de nyckelfrågor som Sverige uthålligt verkat för är 
möjligheter för offren att göra sin röst hörd, kvinnor 
som aktörer för fred samt näringslivets viktiga roll i en 
fredsprocess. Den humanitära situationen i Colombia 
är fortsatt allvarlig och Sverige har bidragit till akuta 
humanitära insatser, bland annat stöd till nya grupper 
av internflyktingar. Under den väpnade konflikten 
har miljoner colombianer tvingats lämna sina hem
trakter och tusentals har förlorat äganderätten till sin 
mark. Sverige stödjer sedan 2003 internflyktingars 
kamp för rätten till sin mark. Stöd ges till den enhet 
inom jordbruksministeriet som hanterar restitution av 
mark. Enheten har öppnat 17 regionala kontor, utbil
dat domare och annan personal. Under de första två 
åren har man fått in drygt 58 700 anmälningar om 
förlorade markrättigheter. De första 720 domarna, 
som ger 1 500 rättmätiga ägare marken tillbaka, har 
avkunnats.

För att stärka den privata sektorns roll i fredsbyg
gandet har Sverige gett stöd till en fond som premie
rar företag som med innovativa metoder bidrar till 
fredsskapande insatser. Resultatet hittills är att fem 
initiativ premierats. Ett av företagen är Econexus vars 
initativ ”Kaffe med mening” främjar ansvarstagande 
konsumtion av kaffe. Det knyter konsumenter när
mare kaffebönder som har påverkats av den väpnade 
konflikten.

I Guatemala rör nyckelfrågan statens möjlighet att 
hantera frågor som gäller medborgarnas säkerhet, 
den organiserade brottsligheten, straffriheten och 
andra hot mot rättsstaten. Sida ger därför tillsam
mans med andra givare stöd till den Internationella 
Kommissionen mot Straffrihet i Guatemala (Cicig) 
som arbetar med att hjälpa staten med rättskipning 
och att få bort hemliga säkerhetsgrupper och illegala 
strukturer med rötter i den väpnade konflikten. 
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Ett exempel på framsteg är att ett antal personer 
gripits i september 2014, bland annat chefen för  
Guatemalas kriminalvård, som samarbetat med ett 
kriminellt nätverk.

På lokal nivå har Sidas stöd genom Unicef  bidragit 
till att 80 kommuner etablerat barnombudsmanna
kontor som drivs med kommunernas egna budgetar. 
Detta ska ställa i relation till målet om att nå 40 kom
muner. I Guatemala har marginaliserade grupper 
såsom ursprungsfolk och kvinnor i de mest fattiga 
områdena ökat sitt deltagande, både ekonomiskt och 
även socialt. Den enskilda organisationen Helvetas 
har genom lokal utveckling samlat drygt 2 000 kvin
nor och drygt 300 män (80 procent ursprungsbefolk
ning) i lokala affärsnätverk för att tillsammans produ
cera och sälja sina produkter. Via systemanalysen 
”Markets for the Poor” har organisationen identifierat 
marknadshinder för nätverken. Helvetas har samman
fört lokala och nationella myndigheter samt privata 
aktörer som alla bidrar med resurser och kunskap.

Ett mindre gott resultat under rapporteringsperio
den finns inom hälsosektorn där mödradödligheten 
sedan 2008 legat konstant på 140/100 000 levande 
födda barn. Av denna anledning har Sida sett över 
samarbetet och inga nya insatser har beretts inom 
detta område.

 
Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsentligt 
vad gäller Colombia. Strategimålen nås delvis i  
Guatemala och Bolivia. Detta beror delvis på svag 
kapacitet för genomförande och planering och därför 
har Sida intensifierat dialogen. Insatsportföljerna 
genomförs enligt plan i Colombia och Guatemala och 
genomförs i huvudsak enligt plan i Bolivia.

En framgångsfaktor är långsiktigheten i det svenska 
engagemanget. Ett exempel är stödet till mänskliga 
rättigheter i Colombia där kvinnor som aktörer i för
handlingar om fred har gett stor trovärdighet. Sida 
har som ordförande för givargruppen i Colombia 
framgångsrikt bidragit till bättre samordnat genom
förande av stöd till fredsprocesser. 

Bolivia har haft en gynnsam ekonomisk utveckling 
som bidragit till fattigdomsminskning. Framgångsfak
torer är områden som prioriterats av den bolivianska 
staten, så som tillgång till vatten och utbildning för 
alla. Sidas stöd har inom dessa områden utökats 
genom bolivianska samarbetspartner. 

Hinder i arbetet har varit att FNorganen i län
derna arbetar med ojämn kvalité. Sida har därför fört 
nära dialog i syfte att förbättra organisationernas 
kapacitet samt deras interna styrning och kontroll. 
Mänskliga rättigheter i Bolivia har låg prioritet och 
Sida har därför påtalat behovet av ökad budget från 
bolivianska staten till områden som MRombuds
mannen och rättssektorn, särskilt på lokal och regio
nal nivå. 
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4.6 Afrika (ap.9)

Bakgrund 
Antalet strategier under anslagsposten Afrika är 
16 stycken, varav två regionala. Dessutom finns en 
bilateral utfasningsplan. 

Den största andelen av stödet i Afrika går till områ-
det demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Området ges hög prioritet i samtliga geografiska strate-
gier eftersom det i många länder, som Zimbabwe och 
Demokratiska Republiken Kongo, finns stora behov av 
att stärka bräckliga demokratiska system och respekten 
för mänskliga rättigheter. Under rapporteringstiden 
var projektstöd den vanligaste samarbetsformen, något 
vanligare än kärnstöd och programstöd. Projektstöd, 
som kommit att omfatta allt fler små katalytiska insat-
ser, fortsätter att användas i stor utsträckning där 
biståndet fokuserats till att främja demokrati, mänsk-
liga rättigheter och jämställdhet. 

Trots avsaknaden av direkt samarbete med staten i 
många samarbetsländer i Afrika har statliga institu-
tioner genomfört en stor del av de svenskfinansierade 
utvecklingsinsatserna. Till dessa har utbetalats drygt 
1,3 miljarder kronor. Drygt 2,4 miljader kanaliserades 
till multilaterala organisationer och till civilsamhälles-
organisationer utbetalades drygt 1,8 miljader. Stat-
till-stat-samarbete avser omfattande och långsiktiga 
reformer som därigenom är stora i volym. 

Genomförande
För att effektivt uppnå goda resultat har Sverige fört dia-
log samt gett stöd till kunskapsöverföring och institu-
tionsutveckling. Exempel på detta är samarbete mellan 
Statistiska Centralbyrån (SCB) och statistikmyndighe-
terna i Burkina Faso, Mali och Kenya. Samarbetet mel-
lan SCB och motsvarigheten i Burkina Faso, Institut 
National de la Statistique et de la Démographie 
(INSD), syftar till att utveckla ett hållbart system för 
myndigheter att fatta beslut utifrån korrekta underlag. 
Resultat har uppnåtts för att utveckla en gemensam vär-
degrund och metoder för att nå resultat med kvalité.  
På miljöstatistikens område har goda resultat uppnåtts i 
Burkina Faso för redovisning av utsläpp och bidrag till 
klimatanpassning.  Samarbetet med det ugandiska han-
delsministeriet, där en nationell plan för kvalitetssäkring 
och nationell standard har tagits fram har inneburit att 
statens samverkan med privata aktörer har stärkts.   
   En samarbetsform för fattigdomsbekämpning med 
fokus på resultat, ansvarsutkrävande och riskhante-
ring är budgetstöd. År 2014 presenterades en sam-
lad bedömning av de oberoende utvärderingar av 
budgetstödet till sju länder som gjorts under åren 

2010–2014.1 Slutsatserna visar att budgetstöd är en 
effektiv samarbetsform som åstadkommit betydande 
resultat.

Utvärderingen av budgetstödet till Moçambique 
visar att stödet har bidragit både till hög ekonomisk 
tillväxt och betydande resultat inom utbildningssek-
torn. Vidare har budgetstödet bidragit till bättre han-
tering av offentliga medel och ökad transparens.  
Stödet har haft lägre transaktionskostnader än andra 
biståndsformer. Det konstateras dock i utvärderingen 
att den ekonomiska tillväxten i Moçambique inte 
varit tillräckligt inkluderande för att minska inkomst-
fattigdomen. Som komplement till samarbetet med 
offentlig sektor har stöd getts till att stärka civilsam-
hället. Det spelar en nyckelroll för att fattiga kvinnor 
och mäns rättigheter respekteras och att de får till-
gång till grundläggande samhällsservice, som vatten 
och sanitet, undervisning och sjukvård. Samarbets-
partners bidrag till ökad dialog mellan lokala samhäl-
len, privata sektorn och regeringen i Moçambique, 
har bidragit till att minska antalet konflikter om 
mark. 

I Kenya har Sidas stöd inom miljöområdet möjlig-
gjort ett ökat engagemang inom det civila samhället 
för policyfrågor på nationell och regional nivå. Bland 
resultaten noteras att 65 regionala nätverk har etable-
rats, medvetenheten om miljöfrågor har stärkts samt 
att kapaciteten att utkräva ansvar från beslutsfattare 
har ökat. Det minskade utrymmet för civilsamhället i 
många av samarbetsländerna i Afrika har gjort att Sida 
anpassat former och kanaler bäst lämpade för fortsatt 
stöd. I Etiopien och Moçambique har programmodeller 
som paraplystöd till civilsamhällesorganisationer varit 
framgångsrika. 

I flera samarbetsländer pågår en gemensam pro-
grammering av biståndet från EU och dess medlemssta-
ter. Processen har kommit olika långt. Sverige har sam-
ordnat arbetet med nya förslag till strategier i bland 
annat Kenya och Mali. I andra länder, till exempel i 
Etiopien, driver Sverige prioriterade EU-frågor och har 
med bilateralt stöd förbättrat jämställdhet, miljömässigt 
hållbart lantbruk och god samhällsstyrning.

1 Avseende stöd till Tunisien, Mali, Zambia, Tanzania, Sydafrika, Moçambique 
och Marocko.
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Ökad tillväxt och investeringar i Afrika har funge-
rat som drivkraft i utvecklingen. Samverkan mellan 
Sida och näringslivet har lett till ökade och hållbara 
investeringar, finansiella flöden och sysselsättning. 
Exempel på arbetet är åtagandet inom det amerikan-
ska initiativet Power Africa. Det innebär för Sida 
investeringar i förnybar energi under tio år om en 
miljard dollar i Afrika genom att mobilisera institutio-
nellt och privat kapital via garantier. Exempel på 
arbete inom stödformen lån och garantier är den 
garanti om 34 miljoner kronor som utfärdats för Mali 
och som syftar till att ge landets småjordbrukare, inte 
minst kvinnor, möjlighet till finansiering för ökad pro-
duktivitet och lönsamhet. Sedan 2009 stödjer Sida en 
Rural Energy Agency (REA) samt en Rural Energy 
Fund i Tanzania. Målet är att främja en ökad tillgång 
till hållbar energi på landsbygden genom att subven-
tionera privata investeringar. Utvecklingen har visat 
att knappt en procen av de REA-stödda projekten 
utvecklats och implementerats av icke-statliga aktörer 
under programperioden 2007-2014. Detta är ett bris-
tande resultat. Sida har därför introducerat bättre 
anpassade finansiella instrument för näringslivet. 

Inom den tanzaniska energisektorn har samarbe-
ten mellan privata och offentliga aktörer främjats 
bland annat genom stöd till en challenge fund, 
REACT, samt till en Trust Fund tillsammans med 
Världsbanken. Det senare programmet har lett till ett 
antal avtal om köp av el från förnyelsebara energikäl-
lor, där minst 40 000 hushåll ska få tillgång till elektri-
citet, vilket är målet i strategin för Tanzania. Till följd 
av Sidas stöd hade drygt 177 000 personer i början av 
2014 fått tillgång till elektricitet att jämföra med 
målet som var 114 000. 

Det svenska biståndet har blivit bättre på att före-
bygga kriser genom att stärka individers och samhäl-
lens motståndskraft. Ett exempel på det är hållbar 
vattenresursförvaltning i Västafrika. Sveriges stöd till 
de Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap 
(Ecowas) har bidragit till att organisationen, i samar-
bete med Internationella naturvårdsunionen (IUCN), 
har initierat och mobiliserat regeringar och organisa-
tioner i en regional dialog. Riktlinjer för hållbara vat-
tendammar har utarbetats. Konfliktrisken och utsatt-
heten för klimatförändring har minskat samtidigt som 
svenskt stöd har främjat en långsiktigt effektiv, hållbar 
och rättvis vattenanvändning i regionen.

Det har under rapporteringsperioden fortsatt varit 
viktigt med länkar mellan kortsiktig krishantering, 
humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamar-
bete. Det innefattas i biståndet till Afrikas Horn, väst-
afrikanska Sahel och de strategier som styr det regio-

nala samarbetet i Afrika. Som exempel kan nämnas 
att Sida idag samarbetar med organisationen Pact i 
syfte att stärka civilsamhällsorganisationer i Bahr el 
Ghazal, Sydsudan. Under 2013–2014 noterades att 
15 lokala civilsamhällsorganisationer ökat kapaciteten 
att planera, genomföra och följa upp projekt inom 
vatten och sanitet, undervisning samt mot könsbase-
rat våld, helt i överensstämmelse med målet. 

För de länder som befinner sig i en konflikt- eller 
postkonfliktsituation har stödet via FN liksom genom 
det civila samhället varit centralt för utvecklingssam-
arbetet. Ett exempel är stödet från Sida och fyra 
andra givare till den UNDP-ledda fonden South 
Sudan Recovery Fund i syfte att förbättra säkerhets-
situationen och den socio-ekonomiska återhämt-
ningen i fyra delstater. I övergången från konflikt till 
en mer stabil situation har förutsättningarna för 
svenskt stöd påverkats och anpassats därefter.

Multilaterala insatser har varit fortsatt angelägna 
bland annat för att hantera genomförandet av natio-
nella policies för hållbar naturresurshantering, ökad 
miljöhänsyn och klimatanpassning. Multiaktörer kan 
stärka nationella genomförandepartner av interna-
tionella FN-konventioner om miljö och klimat.  
Ett multistöd som samverkar med bilateralt stöd 
gynnar erfarenhetsutbyte samt ger proaktiva natio-
nella aktörer stöd för lokalt hållbart nyttjande av 
naturresurser.

Medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande av 
ansvariga myndigheter och regeringar är ofta lågt. 
Sida har genom stöd till både det civila samhället och 
landets miljöförvaltning i länder som Mali och Rwanda 
bidragit till ökad kapacitet att hantera miljöutmaningar 
samtidigt som medborgare fått ökat inflytande i använd-
ningen av naturresurser. En erfarenhet av det multilate-
rala stödet är vikten av att politiska åtaganden inom 
miljö- och klimatområdet motsvaras av statliga budget-
allokeringar. Svenskt bilateralt stöd till Rwanda och Mali 
samverkar här med stödet via FN:s initiativ One UN 
och dess program Fattigdom och miljö (PEI). PEI stär-
ker ländernas strategiska kapacitet att planera och bud-
getera för genomförande av nationella åtaganden inom 
miljö och klimat. 

Den svenska strategin för regionalt utvecklingssam-
arbete i Afrika har funnit många samarbetsområden 
och möjliga insatser, trots att samarbetspartner och de 
regionala ekonomiska gemenskaperna haft fortsatt låg 
genomförandekapacitet.

Afrikanska Unionens Mission i Somalia (AMI-
SOM) är hittills det bästa exemplet på Afrikanska 
unionens (AU) förmåga att vara en viktig aktör med 
bättre kontroll och större afrikanskt ägarskap.
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AU och de regionala ekonomiska samarbetsorgani-
sationerna, är i första hand normgivande och policy-
skapande organisationer. Det finns fortsatt brister i 
genomförandet av regionala åtaganden på nationell 
nivå. Med anledning av detta har Sida även bidragit 
med bilateralt stöd. Inom ramen för den regionala 
strategin med fokus på bekämpning av hiv/aids i 
östra och södra Afrika finansierar Sida ett regionalt 
stöd till Unicef. Detta har bland annat resulterat i att 
drygt 20 000 hiv-positiva gravida kvinnor i sex län-
der inlett anti-retroviral behandling för att minska 
mor till barn överföring av hiv, i enlighet med målet.

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås delvis för huvud-
delen av strategierna.1 Vidare nås strategimålen i allt 
väsentligt inom fem strategier. Insatsportföljerna 
genomförs enligt plan eller i huvudsak enligt plan för 
merparten av samtliga strategier, framför allt genom 
att val av insatser och samarbetspartner vid ändrade 
förutsättningar har kunnat anpassas. Insatsportföljen i 
Liberia genomförs inte enligt plan vilket beror på 
ebolautbrottet. Kapaciteten hos liberianska samar-
betspartner har kraftigt begränsats och svensk perso-
nal kallades hem under en period. På grund av allvar-
liga korruptionsmisstankar beslutade Sida att frysa 
det generella budgetstödet till Tanzania. Delar av 
dessa medel kunde användas för humanitära insatser 
för att bekämpa ebola i Liberia. Även regionala insat-
ser i Afrika ökade och bidrog till att bekämpa ebola.
 Exempel på andra avvikelser i genomförandet av 
insatsportföljer är avbrutet stat till stat-samarbete
i Uganda och Rwanda. Detta har negativt påverkat 
möjligheterna att genomföra planerade insatsportföl-
jer, även om delar av stödet har kunnat kanaliseras 
via till multilaterala organisationer. Sveriges regering 
beslutade i början av året att inga nya avtal fick teck-
nas eller medel utbetalas genom Ugandas regering 
med anledning av landets lagstiftning kring homosex-
ualitet. Stöd till andra aktörer påbörjades i enlighet 
med ny strategi. Sida har fört dialog om rättigheter 
för homosexuella, bisexuella, trans- och queer-perso-
ner (hbtq) med landets regering kombinerat med ett 
stärkt stöd till det civila samhället. 

Sida har under rapporteringsperioden sökt former 
för att främja synergieffekter mellan det regionala och 
det bilaterala samarbetet. Goda resultat har uppnåtts 

1 Uppföljning av strategigenomförande per september 2014, berör bilateralt 
samarbete med Burkina Faso, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, 
Kenya, Liberia, Mali, Moçambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Sydsudan,  
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe samt de två regionala strategierna,  
den ena för hiv och aids samt sexuell och reproduktiv hälsa, den andra för 
ekonomisk integration samt miljö och klimat.

genom stöd till World Customs Organization (WCO), 
som stöder tullmyndigheter i Östafrika för att effektivi-
sera deras verksamhet och därmed underlätta handel 
mellan dem. Arbetet har inneburit en reducering av 
både handläggningstider för tullar och tullrelaterade 
kostnader. 

Kriser i flera länder har krävt en stärkt koppling 
mellan långsiktigt och humanitärt arbete. Ett exempel 
är krigsutbrottet i Sydsudan i december 2013, som 
påverkade humanitära insatser såväl som långsiktigt 
stöd. Trots att konflikter under rapporteringsperioden 
fortsatt i landet, har de flesta insatser kunnat anpassas 
och genomföras. Sida identifierade tidigt att det mest 
effektiva utnyttjandet av medel – givet konflikten – 
var att kanalisera stödet genom FN:s humanitära 
fond (CHF). Det har också inneburit minskade trans-
aktionskostnader för Sida.
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kvinnliga fångar som utsatts för könsbaserat våld ska 
erbjudas stöd. Utbildningar i mänskliga rättigheter 
med fokus på kvinnor och barn har också genomförts 
för 40 fångvakter i Jordanien och Yemen. 

Ett annat viktigt område för Sida har varit att 
arbeta för ett hållbart nyttjande av regionens vatten
resurser. Sida har finansierat ett gränsöverskridande 
samarbete kring gemensamma vattenresurser och 
integrerad vattenresursanvändning. Dessa områden 
är ofta nära knutna till politiska processer, där samar
bete på teknisk nivå kan bidra till minskade konflikter 
i regionen. Genom FN:s Ekonomiska och sociala 
kommission för Västasien (UNESCWA) finansierar 
Sverige ett projekt kring klimatförändringarnas påver
kan på regionens vattenresurser. Projektet har samlat 
aktörer för gemensamma diskussioner och kompetens
utveckling. Den nu internationellt etablerade ”Arab 
Domain” som tagits fram inom projektet, har utgjort 
basen för att ta fram 14 regionala modeller i SMHI:s 
regi för ett område som tidigare saknat denna typ av 
klimatdata. Under rapporteringsperioden har histo
riska data från regionala och nationella källor samlats 
in och en modellering av klimatförändringarnas 
på verkan på vattenresurserna har påbörjats utifrån 
dessa.

För privatsektorutveckling har Sida givit stöd till 
kvinnliga företagare på Västbanken, Gaza och östra 
Jerusalem. Stödet till Västbanken och östra Jerusalem 
har genomförts enligt plan och bidragit till att nära 
300 nya initiativ startat under första halvåret 2014 
bland kvinnor i dessa områden, med hjälp av lokala 
organisationer. Ett särskilt stöd med syfte att stimulera 
ekonomin genom lån till näringsliv och bostadsbyg
gandet har utarbetats och stöd till småföretagare har 
påbörjats.

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen i allt väsentligt nås för 
det regionala utvecklingssamarbetet. För Irak och Pales
tina nås inte strategimålen. I Irak har konflikten varit ett 
väsentligt hinder. För Palestina bottnar den försämrade 
måluppfyllelsen främst i det politiska läget. Med anled
ning av detta har Sida förändrat en del insatser. Till 
exempel har medel avsedda för långsiktigt bistånd styrts 
om till rent humanitära insatser för att hantera akuta 
behov.2 

Insatsportföljen genomförs enligt plan för den regi
onala strategin och för Irak och Palestina i huvudsak 
enligt plan. Att resultat har kunnat nås har varit möj

2 Med anledning av händelseutvecklingen i Irak har cirka 40 miljoner omförde-
lats från Irakanslaget till humanitära insatser i Irak vilket har minskat utrym-
met för nya insatser av mer långsiktig utvecklingskaraktär.

4.7 Mellanöstern och Nordafrika (ap.17)

Bakgrund
Under anslagsposten finns två strategier, en för 
Palestina och en för det regionala utvecklings
samarbetet med Mellanöstern och Nordafrika. Under 
rapporteringsperioden ersattes strategin för Irak med 
en utfasningsplan. 

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet 
har varit det största resultatområdet 2014. Detta 
område ges hög prioritet i alla tre strategierna då 
regionen präglas av brist på respekt för mänskliga  
rättigheter och svaga demokratiska institutioner. Den 
vanligaste samarbetsformen har varit projektstöd 
genom enskilda organisationer vilket har bedömts 
vara den lämpligaste formen för insatser inom demo
krati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i dessa 
länder. Många av insatserna har fokuserats till yttran
defrihet och media samt kvinnors och barns rättighe
ter, områden med många stora utvecklingshinder. 

Genomförande
Civilsamhället i Irak präglas av samma motsättningar 
och fragmentarisering som samhället i övrigt och att 
hitta gemensamma plattformar för dialog och sam
verkan är en stor utmaning. Därför har Sida bland 
annat stött organisationen Kvinna till kvinna som 
arbetat för att skapa gemensamma fora där kvinno
organisationer från olika delar av landet kunnat 
utbyta erfarenheter. Arbetet har bland annat resulte
rat i att en alternativ rapport till regeringens egen 
rapport, en så kallad skuggrapport producerats om 
genomförandet av Konventionen om avskaffande av 
all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Sida 
har också givit stöd till den regionala organisation 
Tamasi Performing Arts som bland annat har genom
fört föreställningar på temat mänskliga rättigheter för 
vuxna och barn. Organisationen har också samarbe
tat med 300 skolor vilket har resulterat i ökad kun
skap om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Att 
informera genom teater har visat sig vara ett bra sätt 
att nå ut med känsliga ämnen. 

Ett annat exempel från det regionala samarbetet är 
stödet till Penal Reform International som är en 
internationell enskild organisation. Den har sedan ett 
år arbetat med utsatta grupper i fängelser som till 
exempel gravida kvinnor, barn och ungdomar. En 
studie om kvinnliga fångar i Jordanien och Tunisien 
har resulterat i ett antal rekommendationer,1 som att 

1  Studie kallad ”Who are Women Prisoners: Towards a Gender Senstivie Penal 
Poclicy”.
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ligt tack vare flexibilitet i genomförandet. Till exem
pel kunde medel från strategin för mänsklig säkerhet 
användas för att ge stöd till att forsla bort rasmassor 
och röja icke exploderad ammunition efter kriget i 
Gaza, vilket varit en förutsättning för återuppbygg
nad.1 I Irak har Sidas olika partner2 styrt om verk
samhet till geografiska områden där det råder relativ 
säkerhet. 

En framgångsfaktor under rapporteringsperioden 
har varit möjligheten att snabbt kunna förändra sam
mansättningen av arbetsformer och partner. Det har 
gett Sida en möjlighet att uppnå resultat trots de stora 
hinder för utvecklingen som finns i regionen. Bland 
annat har ett program i Palestina inom rättssektorn, 
”Strengthening the Rule of  Law in Occupied Palesti
nian Territory: Justice and Security for the Palestinian 
People”, anpassats till den nya situationen med ett 
stärkt rättsstöd till utsatta grupper.

1 Insatsen är under beredning. Insatsnummer i Sidas insatshanteringssystem 
är 52110098. Beslut om inledande beredning är fattat (beslutsnummer: Gk 
Jer 2014/20).

2 Exempel UNDP, Sveriges Kommuner och Landsting och Rädda Barnen.

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1411284&redirect=true
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 4.8 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet (ap.23)

Bakgrund 
Inom anslagsposten finns en strategi som innehåller 
tre geografiska områden 2014–2020: Östeuropa, Väs-
tra Balkan och Turkiet. Samarbetet med Östeuropa 
omfattar de länder som ingår i EU:s Östliga partner-
skap, det vill säga Georgien, Moldavien, Ukraina och 
Vitryssland för vilka bilaterala projekt och program 
kan genomföras, samt Armenien och Azerbajdzjan 
som enbart deltar i regionala program. Samarbetet 
med Västra Balkan omfattar Albanien, Bosnien-Her-
cegovina, Kosovo och Serbien med möjlighet att 
genomföra bilaterala projekt och program, samt 
Makedonien och Montenegro som enbart medverkar 
i regionala program. Sammanlagt innefattar strategin 
13 länder, varav nio med bilaterala program. Strate-
gin beslutades i mars 2014. Innehållet överensstäm-
mer i huvudsak med de strategier den ersatte, varför 
resultat rapporteras också utifrån den tidigare strategi-
perioden. 

För att effektivt uppnå goda resultat har Sida prio-
riterat kapacitetsutveckling för att stärka ländernas 
reformarbete och anpassning. Området stärkt demo-
krati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en 
utvecklad rättsstat är det största resultatområdet för 
samtliga länder med bilaterala program. Detta åter-
speglar inriktningen på reformstöd för att främja EU-
närmandet, samt satsningar på civilsamhället och 
jämställdhet. Miljöområdet får också en stor del av 
resurserna. Detta för att EU-närmandet kräver 
omfattande reformer och investeringar inom detta 
område. Biståndet har under rapporteringsperioden 
genomförts främst med projektstöd i nära 90 procent 
av insatserna. Sida bedömer detta vara en effektiv 
samarbetsform för att stödja genomförande av refor-
mer, eftersom det möjliggör kompetensutveckling och 
institutionsuppbyggnad. 

De främsta kanalerna är civilsamhällesorganisatio-
ner och de multilaterala organisationerna. Civilsam-
hällets organisationer är även aktörer i reformarbetet 
både på lokal och central nivå. I vissa fall genomför 
de reformer, i andra fall bevakar de på vilket sätt 
dessa genomförs.

Genomförande
Erfarenheten från EU:s tidigare utvidgning har lett 
till att frågor relaterade till rättsstat, demokratiska 
institutioner och antikorruption kommit att inta en 
mer central plats i EU-närmandet. I linje med detta 
har stora resurser gått till reformer och kapacitets-

byggande inom offentlig förvaltning och rättsväsende 
samt till mänskliga rättigheter, civilsamhälle och jäm-
ställdhet.

Arbetet med att stärka förvaltningens kapacitet 
exemplifieras i stödet till Serbiens kommunförbund 
som har lett till att förbundet kan företräda och driva 
kommunernas behov och intressen i Serbiens för-
handlingar med EU. Förbundet har också förberett 
kommunerna för EU-närmandet genom stärkt kapa-
citet och medvetenhet om EU:s reformkrav, särskilt 
inom miljö och jämställdhet. Ett annat exempel är 
Sveriges Statistiska Centralbyrå som har genomfört 
utbildning för statistiker från hela Västra Balkan i Bel-
grad och Sarajevo vilket lett till stärkt kompetens och 
kapacitet.

Stödet till jämställdhet har varit prioriterat. Ett 
exempel är stödet till kvinnoorganisationen KAMER 
som har verksamhet i 23 städer i sydöstra Turkiet. 
Det har bland annat resulterat i ökad medvetenhet 
om hedersrelaterat våld både på gräsrots- och på stat-
lig nivå. Ett konkret resultat är en positiv förändring i 
attityd bland tjänstemän som arbetar med utsatta 
kvinnor.

Stödet till civilsamhället är omfattande. Tonvikten 
har lagts på lokalt kapacitetsbyggande genom kärn-
stöd till organisationer i det civila samhället. I 
Ukraina ger Sida kärnstöd till 12 organisationer för-
delade på strategins tre resultatområden. Att uppfylla 
EU:s miljödirektiv är de mest kostsamma reformer 
som blivande EU-medlemmar genomför. Det kräver 
omfattande investeringar i vatten, av lopp och avfalls-
hantering. I Serbien har Sida arbetat med att stärka 
miljöministeriet så att det bättre kan förbereda EU-
förhandlingar och ge stöd till kommuner där investe-
ringar ska göras. Sida har också bidragit till miljöin-
vesteringar i vattenrening och sophantering i bland 
annat Bosnien-Hercegovina, Georgien, Serbien och 
Ukraina i samarbete med de internationella utveck-
lingsbankerna. Detta har bland annat lett till förbätt-
ringar av fjärrvärmesystemet i tre ukrainska städer 
där energianvändning och koldioxidutsläpp minskat. 
Av förberedelserna för ytterligare elva fjärrvärmein-
vesteringar kan tre för närvarande inte fortsätta på 
grund av situationen i östra Ukraina.

Insatser inom ekonomisk utveckling har genom-
förts både för att bygga institutioner som är nödvän-
diga i en marknadsekonomi och för att stimulera 
utvecklingen av små och medelstora företag. Ett 
exempel på det förstnämnda är Sveriges stöd till Livs-
medelsverket i Georgien, som genomförts i nära sam-
arbete med EU. Efter tre år uppvisar projektet 
ojämna resultat och mycket återstår att göra innan 
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myndigheten kan utöva den livsmedelskontroll som 
krävs för handel med EU. Sida överväger därför att 
fortsätta stödet för att uppnå hållbara resultat. Stödet 
till små och medelstora företag har bland annat 
genomförts i det bosniska projektet FIRMA, med 
finansiering från Sida och USAID, vilket har förbätt-
rat förutsättningarna för små och medelstora företag i 
tre utvalda branscher i enlighet med uppsatta mål. 

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen delvis nås. Insatsport-
följen genomförs i huvudsak enligt plan.

Flera av de länder som ännu inte blivit kandidat-
länder har samarbets- och stabilitetsavtal med EU. 
Där klargörs vilka reformer som måste genomföras 
för att kandidatstatus ska uppnås. EU-närmandet kan 
på detta sätt bli en hävstång för ökad demokrati, 
mänskliga rättigheter, bättre miljö och förbättrade 
levnadsvillkor. 

Regionala projekt har bidragit till att skapa kon-
taktytor och nätverk, som till exempel de regionala 
projekten för statliga myndigheter på Balkan (statistik, 
lantmäteri). Det gäller också för civilsamhället, till 
exempel insatser för romers rättigheter och samarbe-
tet mellan civilsamhällets ledande organisationer i de 
sex länderna inom Östliga partnerskapet.

Den svaga ekonomiska utvecklingen i regionen 
sedan 2008 är ett hinder för reformer och projekt. 
Det har lett till att möjligheterna att påverka utveck-
lingen på makronivå är liten. Sida har därför koncen-
trerat resurser till att förbättra förutsättningarna för 
små och medelstora företag i regionen.

Den svaga politiska viljan i Bosnien-Hercegovina 
har lett till en politisk blockering som försvårar 
reformarbetet i landet. EU-närmandet har avstannat. 
Med anledning av detta har Sida beslutat att omför-
dela resurser. Den politiska viljan att närma sig EU 
har stärkts i Ukraina men relationen med Ryssland 
har gjort det svårt för regering och myndigheter att 
fokusera på nödvändiga reformer. Sida har behövt 
komplettera reformstödet med humanitärt stöd riktat 
till internflyktingar. Den politiska utvecklingen i Tur-
kiet och den nya strategin har under rapporterings-
perioden försvårat genomförandet av flera insatser 
och utvärderingar som syftar till att skaffa bättre 
information inför framtida beslut om stöd. 
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2012 vilket Sida bedömmer som tillfredsställande. 
Association for Women’s Rights in Development 
(AWID) är en annan global aktör som bidragit till att 
jämställdhet fått en större plats på den globala agen-
dan och som aktivt påverkar det normativa arbetet.4 
AWID har varit aktiv i post 2015-processen och funge-
rat som bro mellan olika koalitioner av kvinnoorgani-
sationer som varit med i arbetet runt hållbara utveck-
lingsmål. AWID har även bidragit till diskussioner 
och studier kring religiös fundamentalism och akti-
vism, resursmobilisering för kvinnorättsaktivister och 
kvinnliga människorättsförsvarare samt kvinnors 
organisering över generationsgränser. 

Stödet inom ramen för den tidigare strategin för 
särskilda insatser för demokratisering och yttrande-
frihet utvärderades 2013. Baserat på bland annat 
utvärderingen bedömer Sida att relevanta föränd-
ringsaktörer har nåtts genom stödet. Det konstatera-
des i utvärderingen att förändringsaktörer har stärkts 
och att kapaciteten hos journalister och andra medie-
aktörer har ökat. Ett exempel på stöd inom denna del av 
portföljen5 är International Cities of  Refuge Network 
(ICORN). Under 2013 fick nio författare och skriben-
ter som utsatts för hot, misshandel, förföljelse eller 
andra brott mot yttrandefrihet och mänskliga rättig-
heter i sina hemländer fristäder genom ICORN, jäm-
fört med tolv under 2012. Sida bedömer att ICORN 
genomför programmet enligt plan och uppnår förvän-
tade resultat. 

Ytterligare en insats som kan nämnas är Coalition of  
African Lesbians (CAL). CAL  är en av få medlems-
organisationar som arbetar regionalt i Afrika för att 
stärka lesbiska och transkvinnors rättigheter genom 
påverkansarbete, kapacitets utveckling och skyddsverk-
samhet. Organisationen har åstadkommit goda resul-
tat på regional nivå, som ökad acceptans bland Afri-
kanska Kommissionens medlemmar gällande 
hbtq-personers rättigheter.  På global nivå har 
positiva resultat uppnåtts genom CAL:s deltagande 
i processer som ledde till FN:s första resolution som 
betonar alla människors lika värde oavsett sexuell 
läggning eller könsidentitet.

Ett av målen i strategin handlar om ökat genomslag 
för svenska prioriteringar för mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, demokratisk utveckling och rättsstatens 
principer. En stor del av Sidas stöd har fokus på för-
ändringsaktörer i civila samhället, vilket i sig är ett 

4 Resultat i förhållande till strategins mål ”stärka globala organisationer som 
verkar för jämställdhet, kvinnors organisering, deltagande och inflytande i 
politiska processer” samt ”stärka globala förändringsaktörer som arbetar för 
demokratisering, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer”.

5 Relaterar bland annat till strategins mål ”stärkta positioner och ökad trygghet 
för utsatta frihets- och demokratikämpar, särskilt i världens mest ofria länder”.

4.9 Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering (ap.13)

Bakgrund 
Två strategier finansieras inom anslagsposten: strate-
gin för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering 2014–2017, som även inkluderar 
valobservationsinsatser, och strategin för särskilt 
demokratistöd genom svenska partianknutna organi-
sationer 2014–20151. 

Stödet kanaliseras via internationella, regionala och 
lokala aktörer samt ett mindre antal svenska aktörer. 
Totalt har 89 organisationer erhållit stöd 2014. Nästan 
hälften av portföljens totala volym går till multilaterala 
organisationer där stödformen fonder är framträ-
dande, samtidigt som projektstöd till civilsamhälles-
organisationer är den dominerande samarbetsformen 
givet prioriteringarna i strategin. Drygt hälften av 
insatserna har en total volym på mellan 5 och 30  
miljoner kronor, 13 procent har en volym på 30 till 
100 miljoner kronor och 6 procent uppgår till över 
100 miljoner kronor. Resterande insatser är på min-
dre än 5 miljoner kronor. Sida har under 2014 fort-
satt sträva efter volymmässigt större insatser och fler-
åriga avtal med fokus på kärnstöd, tematiska 
multilaterala fonder samt större program i syfte att 
uppnå en ökad långsiktighet för samarbetspartner. 
Anslagsökningen som i början av rapporteringsperio-
den var på 171 miljoner kronor har därför inriktats 
på att öka volymerna till befintliga aktörer som UN 
Women, Unicef  och till fondstöd som Världsbankens 
globala partnerskap för utbildning (Global Partner-
ship for Education, GPE).
 
Genomförande 
Omställningen till den nya strategin och nya resultat-
mål har varit central för arbetet under året. Den glo-
bala insatsportföljen2 är relativt väletablerad, långsik-
tig och huvudsakligen i linje med den nya strategins 
resultatområden och delmål. Ett exempel på resultat3 
är FN:s fond för demokratiinsatser (Undef). Fondens 
styrka är att den finansierar gräsrotsorganisationer 
inom civila samhällen runt om i världen samt möjlig-
gör dialog mellan civilsamhället och nationella reger-
ingar. Den utgör också en viktig ingång för civilsam-
hället till FN-systemet. Under 2013 beslutade fonden 
om stöd till 52 projekt jämfört med 45 projekt under 

1 Denna strategi avrapporteras till regeringen i särskild ordning
2 Tidigare stödet inom ramen för strategin för globala ämnesstrategiska insatser
3 Resultat i förhållande till strategins mål ”stärka förutsättningar för föränd-

ringsaktörer att arbete för demokratisering och respekt för opinionsfrihe-
terna…” samt ”ökat genomslag för svenska prioriteringar för mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, demokratisk utveckling och rättsstatens principer”.
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sätt att driva frågor som yttrandefrihet, tillgång till 
informations- och kommunikationsteknologi (ICT), 
hbtq-personers rättigheter samt kvinnors rättigheter. 
Nätfrihet, öppenhet och mänskliga rättigheter är där-
för viktiga ICT-frågor. Sida ger även stöd till försvar 
av kvinnors rättigheter online samt till kvinnliga  
försvarare av mänskliga rättigheter online. Inom det 
multilaterala samarbetet har Sida tillsammans med 
Utrikesdepartementet under rapporteringsperioden 
bland annat drivit resultat frågor och organisatoriska 
frågor gentemot Unicef, liksom reformprocessen 
inom FN:s mänskliga rättighetskontor (OHCHR). 
Därtill har yttrandefrihet och samverkan inom orga-
nisationen varit teman i dialogen med till FN:s orga-
nisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommu-
nikation (UNESCO).

Bedömning
Strategin för särskilda insatser för mänskliga rättig-
heter och demokratisering har ersatt två tidigare stra-
tegier. Dessa var strategin för globala ämnesstrate-
giska insatser och strategin för särskilda insatser för 
demokratisering och yttrandefrihet. De ska bidra till 
ökad frihet från förtryck genom stärkande av mänsk-
liga rättigheter, jämställdhet, demokratisering och 
rättsstatens principer. 

Sida bedömer att strategimålen nås delvis. Avvikel-
ser beror framförallt på förseningar i samarbetspart-
ners genomförande och svårbedömbara resultat då 
rapportering från vissa partner är mycket svag. Med 
anledning av detta har Sida arbetat med att stärka 
partners förmåga att rapportera. Vissa långsiktiga mål 
kommer sannolikt inte att uppnås inom ramen för  
strategiperioden. Dessa är stärkta positioner och ökad 
trygghet för utsatta frihets- och demokratikämpar,  
särskilt i världens mest ofria länder, och ökat antal 
medborgare som utövar sin rösträtt i fria och rättvisa 
val. Sida bedömer vidare att insatsportföljen i huvud-
sak genomförts enligt plan. Den speglar resultatområ-
dena i strategin men vissa områden med förstärkt fokus 
i den nya strategin är underrepresenterade. Vi har där-
för under rapporteringsperioden genomfört en portfölj-
analys med slutsatsen att jämställdhet, rättsstatens prin-
ciper och religionsfrihet bör få ökat utrymme i 
portföljen. Relevanta aktörer och stödformer har iden-
tifierats och dialoger initierats. 

En framgångsfaktor för genomförandet av den nya 
strategin är den portföljanalys som gjorts i syfte att 
fokusera portföljen. Behov av kompletteringar för  
att uppnå strategimålen har också identifierats.  
Det finns behov för aktörer inom religions- och tros-
frihetsområdet och en studie har därför genomförts 

för hur Sida kan arbeta med detta tematiska 
område. Därtill har portföljanalysen samt den utvär-
dering som gjordes 2013 stärkt uppfattningen om vik-
ten av att i större utsträckning nå små men relevanta 
förändringsaktörer genom organisationer med kapa-
citet och förmåga att arbeta nära dessa och stötta 
dem med relevant kapacitetsutveckling. Sida konsta-
terar att dessa aktörer ofta varit små och organisato-
riskt svaga, samt många gånger verksamma i repres-
siva miljöer i länder där Sida inte är representerad. 
Sammantaget har detta både inneburit en osäkerhet 
om hållbarheten i stödet och en resurskrävande hand-
läggning med svårigheter att följa upp finansieringen. 
För att effektivisera stödet har Sida under rapporte-
ringsperioden börjat föra över insatser till aktörer som 
kan vidareförmedla stöd och arbeta på plats.  

Ett av de främsta hindren har varit svårigheter att 
ingå långsiktiga partnerskap givet en osäker plane-
ringshorisont för anslaget. Därtill hör uppföljnings-
svårigheter av många små geografiskt spridda insatser 
då Sida inte haft närvaro på plats.
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4.10 Globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling (ap.14)

Bakgrund
Inom anslagsposten finansieras en ny strategi som 
avser globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling 2014–2017. Genomförandet av 
strategin ska leda till en förbättrad miljö, begränsad 
klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö-
påverkan och klimatförändringar. Under rapporte-
ringsperioden beslutade den svenska regeringen att 
genomföra en pilotsatsning på rent vatten, ren luft 
och resurssnål energi under strategiperioden på 
150 miljoner kronor.1 Den ska genomföras på lokal 
nivå i fattiga människors närmiljö. 

Den största sektorn är miljö, fördelat på områdena 
klimat, ekosystem, energi, vatten och stadsutveckling. 
Den största samarbetsformen är organisationsstöd i 
form av kärnstöd till icke-statliga och multilaterala 
organisationer. Sida har valt att arbeta med kärnstöd 
och långsiktiga avtal för att kunna vara en pålitlig 
aktör samt för att stärka ägarskapet hos våra samar-
betspartner och möjliggöra för dem att genomföra 
sina egna strategier och uppnå resultat.

Genomförande
Omställningen till den nya strategin har varit central 
för arbetet under rapporteringsperioden. Inom klimat-
området har tonvikten i portföljen legat på institutio-
nellt och normativt kapacitetsbyggande. Stockholm 
Environment Institute (SEI), World Resources  
Institute (WRI) och International Institute for Envi-
ronment and Development (IIED) har genom stöd 
från Sida kunnat bidra till den senaste klimat-
rapporten som tagits fram av FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar (UNFCCC). 

Stödet inom kemikalieområdet är relevant för att 
uppnå strategimålen och stödet till Kemikalieinspek-
tionen, Strategic Approach to International Chemi-
cals Management (SAICM) Quick Start Program och 
FN:s miljöprogram (UNEP) har bidragit till bättre 
kemikalielagstiftning och institutioner som kan 
genomföra denna.

Inom miljö och klimat finns flera goda exempel  
på konkreta resultat under rapporteringsperioden. 
Global Water Partnership (GWP) främjar styrning 
och förvaltning av vattenresurser. Resultatet av 
GWP:s demonstrationsprojekt för att lösa vatten-
problem vid gränsen mellan Burundi och Rwanda 
omfattar bland annat plantering av 50 000 träd, ökad 

1 Inom ramen för allokerade medel till anslagsposten.

energisäkerhet, minskad trädfällning då biogasan-
läggningar införts som energikälla för matlagning 
samt utbyggd vattenförsörjning till 3 000 personer. Ett 
annat exempel är SwedBio som har bidragit till att 
traditionell kunskap fått uppmärksamhet och erkän-
nande vid sidan om gängse naturvetenskaplig forsk-
ning, bland annat i FN:s panel för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Detta har skett genom konsul-
tationer, dialogseminarier och deltagande i förhand-
lingar. Resultaten har betydelse både på global och 
lokal nivå för lokalsamhällens och ursprungsfolks sta-
tus och inflytande i förvaltningen  
av jordens ekosystem.

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsentligt 
eftersom portföljen i sin helhet är väl sammansatt  
och bidrar till att uppfylla samtliga delmål i den nya 
strategin. Insatsportföljen, inklusive pilotsatsningen, 
har genomförts i huvudsak enligt plan med vissa för-
seningar. Inkluderandet av lån och garantier har 
medfört förändringar i volym och inriktning. Portföl-
jen behöver därför justeras så att något större volymer 
går till klimat och något mindre till energi. En fram-
gångsfaktor för strategigenomförandet har varit sam-
ordningen med andra givare där Sida strävat efter att 
hitta gemensamma fondlösningar. Svårigheter att 
genomföra internationella miljökonventioner natio-
nellt innebär hinder för strategigenomförandet då 
målen bland annat handlar om minskade utsläpp av 
växthusgaser och luftföroreningar. Sida stödjer därför 
insatser som bidrar till att förändra situationen på 
landnivå och samtidigt påverkar det globala arbetet. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/59/08/76eebb2b.pdf
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4.11 Globala insatser för socialt hållbar 
utveckling (ap.15)

Bakgrund 
Inom anslagsposten finansieras strategin för globala 
insatser för socialt hållbar utveckling 2014–2017, som 
under rapporteringsperioden1 ersatte en tidigare stra-
tegi. Genomförandet av strategin ska bidra till friskare 
och mer hälsosamma liv samt en socialt hållbar och 
jämlik utveckling, med fokus på kvinnor och barn 
som lever i fattigdom. Resultat förväntas inom två 
områden: förbättrad grundläggande hälsa och för-
bättrad tillgång till utbildning. 

Den största sektorn är hälsa, i linje med tidigare 
och nuvarande strategi. Sidas strävan efter volym-
mässigt större insatser och fleråriga avtal har fortsatt 
med fokus på kärnstöd, tematiska multilaterala fonder 
samt större program. Detta har medfört en effekti-
vare hantering och ökade möjligheter för våra samar-
betspartner att genomföra sin verksamhet då stödet 
blivit mer förutsägbart. 

Biståndet har under rapporteringsperioden genom-
förts med olika samarbetsformer. Tematiskt stöd till 
multilaterala institutioner är den dominerande sam-
arbetsformen, vilket Sida anser är effektivt då norma-
tiva aktörer kan arbeta med, för Sverige, viktiga 
tematiska områden. 

Genomförande 
Omställningen till den nya strategin har pågått under 
rapporteringsperioden. Ett exempel på arbetet för att 
främja kvinnors och barns hälsa är ett relativt litet 
stöd till det strategiska Partnership for Maternal  
Neonatal and Child Health (PMNCH). Organisatio-
nens syfte är att följa upp de åtaganden som görs inom 
ramen för FN:s globala strategi för kvinnors och barns 
hälsa och ”Every Woman Every Child”-rörelsen. I en 
extern utvärdering bedömdes insatsen under rappor-
teringsperioden som framgångsrik. PMNCH har 
bidragit till att öka politiska åtaganden för kvinnors 
och barns hälsa, täckningen av viktiga insatser och 
ansvarsutkrävande för åtagandena. Därtill har man 
främjtat partners anpassning och engagemang. Stödet 
till PMNCH bedöms bidra till resultat inom området 
förbättrad överlevnad och mer hälsosamma liv. 
    Sida hanterar det icke-öronmärkta basbudgetstödet 
till WHO och har ett väletablerat och långtgående 
samarbete med Utrikes departmentet, Socialdeparte-
mentet och representationen i Genève som inkluderar 
gemensam dialog och uppföljning. WHO genomför 

1  Tillsammans med flera globala, tematiska strategier.

sin strategiska plan (Global Programme of  Work 
2014–2019, GPW) som slår fast WHO:s priorite-
ringar och övergripande riktlinjer för perioden.  
Sverige är en aktiv partner i WHO:s reformarbete 
som omfattar en programmatisk och finansiell 
reformprocess och ett arbete med personalreformer 
har inletts. GPW har tvååriga arbetsplaner där Sida 
följer upp utvalda resultatindikatorer. Under rappor-
teringsperioden har Sida tillsammans med WHO 
utarbetat ett nytt ramavtal och insatsavtal som skulle 
kunna ligga till grund för avtal med fler givare. Stödet 
till WHO bedöms bidra till strategins resultat inom 
området förbättrad överlevnad och mer hälsosamma 
liv då globala riktlinjer och handlingsplaner har 
utvecklats för användning i länderna.

Bedömning 
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsenligt och 
att insatsportföljen genomförts enligt plan. Den nya 
strategins förväntade resultat för hälsa (inklusive vat-
ten och sanitet) och utbildning motsvarar i stort resul-
taten i den tidigare strategin, även om nya områden 
som folkhälsa, sexualundervisning och yrkesutbild-
ning har tillkommit. Portföljen för ökad tillgång på 
vatten och sanitet har utökats och utgör nu nästan en 
tredjedel av anslaget. Den innefattar bland annat ett 
omfattande stöd till Unicefs vatten-, sanitets-, och 
hygienprogram och ett stöd till Water Supply and 
Sanitation Collaborative Council som arbetar för 
flickors och kvinnors rättig heter till sanitet och 
hygien. Det relativt begränsade stödet till utbildning 
har under rapporteringsperioden ökat genom större 
stöd till två strategiska partner: UNESCO och Världs-
bankens globala partnerskap för utbildning. Insat-
serna har tonvikt på kvinnor, barn och jämställdhet. 

Strategigenomförandet har underlättats av millennie-
målen som synliggjort brister i utvecklingen. Detta har 
bidragit till ett ökat internationellt fokus på arbetet för 
minskad mödradödlighet och ökad tillgång till sanitet 
vilket gett våra samarbetspartner bättre förutsätt-
ningar för sina verksamheter. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1390/a/243013
http://www.regeringen.se/sb/d/1390/a/243013
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1378085&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1287417&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1287417&redirect=true
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http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1377657&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1329340&redirect=true
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4.12 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling (ap.16)

Bakgrund 
Inom anslagsposten finansieras strategin för globala 
insatser inom ekonomiskt hållbar utveckling 2014–
2017. Strategin ska bidra till en ekonomiskt hållbar 
utveckling med stärkta förutsättningar för fattiga 
människor att livnära sig. Fokus ligger på tryggad  
livsmedelsförsörjning, inkluderande och effektiva 
marknader, förbättrad tillgång till öppen och säker 
informations- och kommunikationsteknologi, friare 
handel och hållbart företagande.

Den huvudsakliga genomförandekanalen är multi-
laterala organisationer som möjliggör normativt 
arbete med stor geografisk spridning och genomslags-
kraft. En tredjedel av anslaget kanaliseras genom 
civilsamhällets organisationer som ett sätt att mer 
effektivt nå ut till målgruppen och genomförarna på 
lokal nivå. En hög andel kärnstöd och långa avtal har 
möjliggjort genomförandet av samarbetspartners 
egna strategier och resultatramverk.

Genomförande 
Omställningsarbetet till den nya strategin har pågått 
under rapporteringsperioden. Vid den tidigare strate-
giperiodens början hade Sida få insatser och saknade 
kontakter inom området informations- och kommuni-
kationsteknologi för utveckling (ICT4D). Nu finns en 
portfölj som består av en blandning av etablerade glo-
bala aktörer1 och bilaterala innovativa insatser2. Kvin-
nors och flickors tillgång till och användning av ICT 
genomsyrar så gott som samtliga insatser. 

Insatsen Standards and Trade Development Facility 
(STDF) har skapat ett framgångsrikt forum för utbyte 
av relevant information kring sanitära och fytosani-
tära standarder (SPS) som är nödvändiga att uppfylla 
för att få tillgång till marknader. 

STDF är en del i WTO:s stöd till de minst utveck-
lade länderna via samarbetet med exempelvis Enhan-
ced Integrated Framework och en del av WTO:s 
större Aid for Trade-initiativ.

Pamoja är ett företag som har erhållit finansiering 
genom fonden Innovations Against Poverty (IAP) och 
som har skapat ett nätverk av företag på landsbygden 
i Uganda. De arbetar med biogasanläggningar som 
ger el till hushåll och mindre lokala företag. Under 
rapporteringsperioden har Pamoja slutfört arbetet 

1 Till exempel United Nations Conference on Trade and development UNCTAD 
och infoDev som är en Världsbanksfond som stödjer innovation.

2 Akirachix; Union of Ethiopian Women Charitable Associations UWECA;  
Si Jeunesse Savait SJS.

med att installera två 40 kW system, utbildning av 
operatörer och förhandlingar om långsiktiga avtal för 
försäljning av bioenergin. Företaget har samarbetat 
med flera lokala entreprenörer och har arrangerat 
utbildning för flera aktörer på marknaden i Uganda. 
Ungefär hälften av förmånstagarna är kvinnor. 

Insatsportföljen har en relativt god geografisk 
spridning med ett brett spektrum av aktörer. De 
instrument, metoder och erfarenheter som utvecklats 
under perioden har ökat möjligheterna för effektiv 
samverkan med näringslivet.

Bedömning 
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsenligt och 
att insatserna genomförts enligt plan. En portfölj-
analys har genomförts under rapporteringsperioden 
som visar att smärre justeringar behöver vidtas under 
strategiperioden. Andelen ICT4D bör öka för att 
uppnå strategins delmål om förbättrad tillgång till 
öppen och säker infomations- och kommunikations-
teknologi. Analysen visar också att portföljen har en 
bra balans mellan normativa aktörer och mer direkta 
insatser på landnivå. Det finns förbättringsmöjlighe-
ter i ett tydligare sysselsättningsperspektiv och ytterli-
gare jämställdhetsintegrering. Sida har därför försökt 
välja insatser som, utöver att uppnå strategimålen, ger 
effekter för sysselsättning och jämställdhet.

Användandet av garantiinstrumentet har möjlig-
gjort att externa finansiärer har investerat i en fond 
som erbjuder lån till mikrofinansinstitutioner. Sam-
tidigt har tekniskt stöd kunnat lämnas till dessa i 
frågor kring hur låntagarnas intressen säkerställs 
genom skäliga kreditvillkor. 

Samarbetspartner tenderar att rapportera aktiviteter 
snarare än resultat och Sida har därför intensifierat dia-
logen kring rapporteringen. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1390/a/243014
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och lokalbefolkningen om risk för attacker. Detta har 
förebyggt våldsamheter och stärkt lokalsamhällenas 
arbete mot konflikterna i området. 

Fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och fredsvin-
ster står i fokus. Som stöd till försoning i Colombia 
har nio regionala möten, fyra fler än planerat, organi-
serats för de drabbade av den väpnade konflikten. 
Mötena har gett deltagarna utrymme att presentera 
förslag för hur offrens rättigheter ska beaktas i freds-
avtalen. Totalt presenterades över 4 000 förslag som 
sedan har överlämnats till aktörerna i de pågående 
fredssamtalen. 

Strategin omfattar mål om att minska könsrelaterat 
våld. Stödet till UN Action against Sexual Violence in 
Conflict har bidragit till ökat internationellt fokus på 
frågan. Det har varit svårare för UN Action att 
uppnå resultat på landnivå. Ansträngningar görs för 
att stärka den landbaserade verksamheten. 

Bedömning 
Sida bedömer att strategimålen nås delvis. Den nuva-
rande insatsportföljen som till stor del beslutats under 
en tidigare strategi, genomförs enligt plan. 

En framgångsfaktor i arbetet under rapporterings-
perioden har varit dialogen med samarbetspartner 
om resultatuppföljning. Den har resulterat i föränd-
ringar i partners organisation och metoder. 

Hinder i konfliktländer kräver ett flexibelt förhåll-
ningssätt. Det finns fortsatta utmaningar i arbetet 
med att genomföra ett bindande ramverk för att öka 
kvinnors delaktighet i fredsprocesser och motverka 
könsrelaterat våld. Sida prioriterar denna fråga i dia-
logen med samarbetspartner. En modell för detta är 
stödet till Conciliation Resources som framgångsrikt 
har bidragit till att inkludera kvinnor i fredsprocesser, 
bland annat i Mindanao i Filippinerna. Organisatio-
nen har fungerat som en informell rådgivare för jäm-
ställdhet i fredssamtalen och givit stöd till ökat delta-
gande av kvinnor. 

4.13 Globala insatser för mänsklig säkerhet 
(ap.26)

Bakgrund 
Genomförandet av strategin för globala insatser för 
mänsklig säkerhet 2014–2017 fortlöper enligt plan. 

Stödet genomförs i huvudsak genom multilaterala 
organisationer och civilsamhällets organisationer som 
har förutsättningar att komplettera varandra i arbetet 
med att stärka mänsklig säkerhet globalt. Kärnstöd 
utgår till centrala aktörer för policyutveckling inom 
prioriterade områden. Projektstöd används för 
begränsade stöd, ofta för tillfälliga processer. 

Genomförande
Resultat har uppnåtts både på en internationell  
normativ policynivå och på nationell nivå. Sida har 
bidragit till den normativa utvecklingen genom till 
exempel stödet till UNDP:s krisförebyggandeenhet 
(Bureau for Crises Prevention and Recovery, BCPR) 
som har bidragit till genomförandet av ”New Deal” i 
fem pilotländer. ”New Deal” är den överenskommelse 
om ett nytt sätt att bedriva utvecklingssamarbete i 
sviktande stater som antogs vid högnivåmötet om 
biståndseffektivitet i Busan 2011 och som knyter sam-
man politisk och ekonomisk utveckling. 

BCPR har stött genomförande av ”fragility assess-
ments” och framtagande av nationella indikatorer i 
Sierra Leone, Östtimor, Liberia, Sydsudan och 
Demokratiska republiken Kongo. Dessa ligger till 
grund för utformningen av utvecklingsagendan för 
respektive land. Samtidigt kvarstår stora utmaningar 
att uppnå en inkluderande utveckling i dessa miljöer.

Ett annat exempel är processen inför antagandet 
av det internationella vapenhandelsfördraget Arms 
Trade Treaty (ATT) med syfte att reglera den inter-
nationella handeln med konventionella vapen. Sidas 
samarbetspartner Saferworld har spelat en viktig roll 
under ATT-debatten genom en kombination av forsk-
ning, policyrekommendationer och påverkansarbete. 
Sidas kärnstöd har bidragit till organisationens möj-
lighet att engagera sig i denna fråga. 

Resultat har även uppnåtts i arbetet med att stärka 
nationell kapacitet för konfliktförebyggande, både 
genom multilaterala aktörer och civilsamhället. 
Exempelvis har Conciliation Resources genom arbete 
på lokal nivå lyckats förebygga attacker av Lord 
Resistance Army (LRA) i gränsområdena mellan 
Centralafrikanska republiken och Demokratiska 
republiken Kongo. Arbetet har omfattat att upprätta 
ett varningssystem med lokala aktörer. Dessa varnar i 
sin tur både FN:s fredsbevarande mission (Monusco) 
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4.14 Kapacitetsutveckling och utbyten (ap.28)

Bakgrund 
Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 
2014–2017 finansieras under anslaget. Resultatområ-
dena inom strategin inrymmer allt från rekrytering av 
individer för tjänster i internationella organisationer till 
upphandlade globala kapacitetsutvecklingsprogram 
och myndighetssamverkan. Strategin täcker samtliga 
sektorer och tematiska prioriteringar.

Genomförande
Sida har under strategins första år utvecklat innova-
tiva programformer och nya arbetssätt. Ett exempel 
på detta är fördjupat samarbete med svenska myndig-
heter för utveckling av nya former av kapacitetsut-
veckling för att uppnå bättre utvecklingsresultat i våra 
samarbetsländer. 

Sida hade vid årsslutet närmare 30 pågående fler-
åriga globala kapacitetsutvecklingsprogram (framför 
allt International Training Programmes, ITP) med 
cirka 700 deltagare under rapporteringsperioden. 
Varje program täcker normalt in flera tematiska prio-
riteringar, olika aktörer och utvecklingsområden. Ett 
exempel är ITP-programmet om FN:s resolution 
1325 som bidragit till att kvinnor och flickors behov i 
fredsprocesser tillvaratas liksom kvinnors inflytande 
och delaktighet vid genomförande av fredsavtal och i 
återuppbyggnadsinsatser. Detta har bland annat 
resulterat i att deltagare från Georgiens Försvars-
ministerium och Women’s Information Center har 
infört genderutbildningar för georgisk militär. I Syd-
sudan har samma program bidragit till dialog mellan 
civila samhället och staten och utarbetandet av Syd-
sudans nationella handlingsplan för UNSCR 1325 
och fredsförhandlingar.

Ett annat exempel är ITP-programmet om barns 
rättigheter som bidragit till att Barnkonventionen 
genomförts i samarbetsländers utbildningssystem – 
såväl i skolundervisning som på lärarutbildningar och 
i nationella läroplaner. Programmet har förändrat  
attityder och beteenden och därigenom bidragit till 
större delaktighet och medbestämmande för barn.

Sida har rekryterat fler personer till internationella 
organisationer och institutioner än föregående år, 
framför allt inom EU och FN. Genom ett nytt sekon-
deringsprogram har Sverige sekonderat tio personer 
till prioriterade FN-organ och banker på mellan- och 
senior nivå. En utmaning har varit avtalen med FN-
organisationerna. Vi har under rapporteringsperioden 
förhandlat med 18 multilaterala organisationer som 
resulterat i sex avtal, vilket är något lägre än planerat. 

Nytt för året har även varit programmet Junior Professi-
onals in Delegations (JPD) där Sida finansierat sju tjäns-
ter. Erfarenheterna från första året är goda och pro-
grammet kommer att utvidgas 2016.

Strategin har gett Sida möjlighet att stärka sitt 
metodarbete och utveckla nya bistånds- och finansie-
ringsformer i samarbete med andra aktörer. Vi har 
prioriterat områden som stärker samverkan med nya 
och gamla aktörer som i sin tur tillför verksamheten 
nya kompetenser, kunskap och kapital. I det strate-
giska samarbetet med USAID pågår nio olika initativ 
inom områdena innovationer, vetenskap och teknologi. 
Samarbetet har inneburit mer kunnande att arbeta i 
partnerskap och stärkt genomslag för innovativa ansat-
ser i biståndet.  

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsentligt 
inom de fyra resultatområdena; internationella kapa-
citetsutvecklingsprogram, resursbastveckling, kapaci-
tetsutveckling av svenska partner inom biståndet (se 
vidare kapitel 16) samt metodutveckling för innova-
tiva biståndsformer och strategiska utvärderingar. 

Insatsportföljen genomförs i huvudsak enligt plan.  
Verksamheten bedöms ha bidragit till stärkt kapacitet 
hos individer och organisationer för en effektivare  
fattigdomsbekämpning. 
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4.15 Forskningssamarbete (ap.32)

Bakgrund
Inom anslagsposten finansieras strategin för Sidas 
stöd till forskningssamarbete 2010–2014. Medlen för 
forskning samlades från och med 2013 under en 
anslagspost istället för att som tidigare delas mellan 
en global och flera geografiska anslagsposter. 

Inom forskningssamarbetet har Sida arbetat med 
bilaterala stöd direkt till universitet eller myndigheter. 
Institutionerna som ansvarar för utbildning av fors-
kare respektive utformning eller genomförande av 
forskningspolitik i prioriterade samarbetsländer i 
Afrika och Latinamerika. Regionalt och globalt är 
stöden i huvudsak kärnstöd eller programstöd till 
organisationer för långsiktig uppbyggnad av en håll-
bar verksamhet. Finansiellt har Sida kanaliserat unge-
fär lika mycket medel till globala forskningsinsatser 
som till samarbete direkt med länder och regioner. 
Det globala forskningsstödet har fördelats brett mel-
lan ämnesområden som hälsa, naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. 

Antalet länder där Sida har stött systematisk kapa-
citetsstärkning av forskning har minskat de senaste 
åren på grund av regeringens förändrade landpriori-
teringar. Därför har möjligheten att påbörja forsk-
ningssprogram i länder där Sida tidigare inte haft 
samarbeten undersökts under året. 

Givarsamordningen har förbättrats genom för-
stärkt dialog om nordiskt forskningsstöd och genom 
Sidas drivande roll inom nätverket för finansiärer 
inom forskningskapacitet ESSENCE. Sida har länge 
varit en av få finansiärer med en helhetssyn på forsk-
ningssystem där man finansierat både institutioner 
och utbildning av forskare. På senare tid har andra 
finansiärer visat intresse för institutionellt stöd och 
den modell som Sida arbetar efter. 

Genomförande
Insatsportföljen utgörs av insatser som i betydande 
utsträckning kompletterar och ömsesidigt stärker  
varandra, till exempel International Network for the 
Availability of  Scientific Publications (INASP) som 
arbetar med att tillgängliggöra internationell forsk-
ning för universitet i låginkomstländer, av vilka flera 
stöds av Sida. 

De avtal som ingåtts under rapporteringsperioden 
är främst fortsatta stöd till långsiktiga samarbetspart-
ner som WHO inom hälsoforskning och Internatio-
nal Science Programme (ISP) som driver program för  
forskning i fysik, kemi och matematik i låginkomst-
länder. Skälet till att fortsätta dessa etablerade samar-

beten är att de har genererat forskningsresultat samt 
bidragit till ökad kapacitet för forskning. Ett stöd till 
en ny fond för tvärvetenskaplig forskning för hållbar 
samhällsutveckling har inletts under rapporteringspe-
rioden. Fonden hos International Social Science 
Council (ISSC), har utlyst medel för nya forsknings-
nätverk och godkänt ansökningar bland annat för 
hållbart lantbruk och klimatanpassning. Stödet reflek-
terar vikten av stärkt tvärvetenskaplig forskning för att 
möta komplexa utmaningar som klimatförändringar.

Sida har beslutat att fortsätta ge medel till FN:s 
forskningsinstitut för social utveckling (UNRISD) och 
samtidigt begärt att organisationen ska se över sin 
strategiska riktning samt söka långsiktigt stöd från fler 
finansiärer. På så sätt har vi understrukit vikten av att 
FN har ett oberoende forskningsinstitut som kan förse 
aktörer inom och utanför FN-systemet med relevant 
forskning om social utveckling. 

Flera av Sidas insatser har inslag av både kapacitets-
byggande och produktion av relevant forskning, till 
exempel institutet för insektsforskning (ICIPE) som 
både utbildar forskare och producerar ny forskning. 

Sida har långsiktiga samarbeten med universitet i 
Bolivia, Etiopien, Moçambique, Rwanda, Tanzania 
och Uganda. Målsättningen är att länderna ska ha 
hållbara forskningssystem och utbilda forskare samt 
försörja respektive land med analytisk kapacitet. Att 
bygga forskningskapacitet är ett långsamt och långsik-
tigt arbete. Överlag uppvisar samtliga universitets-
samarbeten ökad kapacitet. Samarbetet med Tanza-
nia har utvärderats och visar goda resultat, men alla 
nationella institutioner har ännu inte uppnått kapa-
citet att självständigt utbilda forskare. Kartläggningen 
av karriärvägar bland forskare inom Sidas stöd till 
Tanzania visar att 97 procent av de som tillfrågats är 
kvar i landet och att 93 procent fortsatt arbetar på 
sina universitet, vilket bör betecknas som ett gott 
resultat. I fortsatta samarbeten kommer Sida att 
stödja lokala forskarutbildningar inom de områden 
som är redo för detta. 

UNU-WIDER bedriver bland annat forskning och 
analys av strukturella förändringar och dess påverkan 
på fattiga människor. Sida bedömer att arbetet gene-
rerat goda resultat och har därför beslutat om förnyat 
stöd till FN-universitetet. Målet är även att forsk-
ningsresultaten på lång sikt ska kunna påverka ekono-
misk och social politik till nytta för fattiga människor. 
Ett konkret resultat är att UNU-WIDER och Univer-
sity of  Ghana under rapporteringsperioden etablerat 
en forskarutbildning i utvecklingsekonomi med tio 
forskarstudenter. Tre kvinnliga masterstudenter har 
rekryterats som forskningsassistenter för att öka anta-
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let kvinnliga deltagare i programmet. Forsknings-
resultat av vikt för biståndet har förmedlats genom 
UNU-WIDERs ReCom program där man studerat 
vad som fungerar i biståndet. Ett antal seminarier har 
hållits där resultaten presenterats för Sidas medarbe-
tare och andra intressenter. Det omfattande materia-
let är tillgängligt online. För att en stor grupp intres-
senter ska kunna tillgodogöra sig resultaten har 
särskilda ansträngningar gjorts kring presentation och 
kommunikation. 

Stöd till det samhällsvetenskapliga forskningsnät-
verket Organisation for Social Science Research in 
Eastern and Southern Africa (OSSREA) kommer att 
avslutas då nätverket trots olika former av stöd inte 
lyckats åtgärda organisatoriska brister. 

På regional nivå i Afrika har Sidas stöd fokuserat 
på både stärkt kapacitet och forskningsresultat. Ett 
exempel är stödet till Bio-Innovate som forskar om 
biovetenskaper. Organisationens forskning har resul-
terat i innovationer för ökad produktivitet i jordbru-
ket som har genomförts i mindre skala. Nya bönsorter 
som är tåliga mot torka, resistenta mot olika skade-
och sjukdomsangrepp och mer motståndskraftiga mot 
klimateffekter är exempel på resultat.

Det regionala forskningsrådet WIOMSA utlyser 
forskningsanslag inom marin vetenskap som kan 
sökas av forskare från utvalda länder i Afrika. Genom 
Sidas stöd har WIOMSA kunnat främja institutionell 
forskningskapacitet och tekniköverföring, bland annat 
genom stöd till tester där medfinansiering av myndig-
heter och den privata sektorn har varit centralt. 
WIOMSA har på så sätt bidragit till att omsätta 
forskningsresultat i praktisk användning.

Förfarandet med öppen utlysning som initierades 
2012 för bilaterala samarbeten har utvecklats och 
använts under rapporteringsperioden för samarbete 
mellan svenska universitet och universitetet i Uganda 
och Tanzania. Modellen att utlysa medel i konkur-
rens möjliggör för samtliga svenska lärosäten för 
högre utbildning att, i samarbete med valda universi-
tet i samarbetsländerna, göra en gemensam ansökan 
till Sida. Programmet fokuserar på att öka kapacite-
ten på universiteten genom stöd till forskningspro-
gram, administrativa system, IT-lösningar och till-
gång till akademisk litteratur. Stort intresse har visats 
från svenskt håll och 19 universitet har ansökt i utlys-
ningen för samarbete med Uganda jämfört med de 
tio som deltar i det nuvarande samarbetet. 

En lärdom är att processen med utlysningar är 
omfattande och tar lång tid. 
  

Bedömning
Sida bedömer att strategimålen nås i allt väsentligt. 
Genomförandet av insatsportföljen fortlöper också 
enligt plan. 

Sida bedömer att verksamheten, i enlighet med 
målen, ökat kapaciteten för forskning i låginkomstlän-
der samt bidragit till internationell respektive svensk 
forskning av relevans för utvecklingen i dessa länder. 
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var att ta fram gemensamma definitioner avseende 
begrepp som kostnadseffektivitet, administrativa kost-
nader, vidareförmedling samt value for money. I för-
studien konstateras att det inte finns någon gemen-
samt överenskommen definition av 
transaktionskostnader i biståndssammanhang. Trans-
aktionskostnader är svåra att definiera och kvantifiera 
i monetära termer. Värdet av att ta fram en använd-
bar definition för användning på Sida är begränsad 
och skulle i så fall behöva göras gemensamt med 
andra givare. I en fördjupning av studien har en 
enhetlig begreppsstruktur för analys av kostnadseffek-
tivitet identifierats, vilken används i översyn och för-
tydligande i Trac. Som en vägledning hur hjälptexter 
behöver förbättras har en kompletterande analys av 
bristerna i ett antal gjorda bedömningar dokumente-
rats. 

Sida har också genomfört en studie för att beskriva 
hur kostnader fördelas i de avtalskedjor som finns i 
samarbetet med ramorganisationerna Forum Syd och 
Rädda Barnen. Utifrån studien konstaterar vi att 
administrativa kostnader uppstår i alla led vid vidare-
förmedling. Men dessa kostnader klassas ofta hos 
lokala samarbetspartner som verksamhetskostnader. 
Kostnaden kan då motiveras med att den kan stärka 
organisationens administrativa kapacitet. Ett arbete 
med att utarbeta nya metodstöd för att bedöma kost-
nadseffektivitet i ramorganisationernas insatser pågår.    
    Under 2014 har Sida arbetat med utvecklingen av 
systemstöd för analysen av kostnadseffektivitet. Sida 
bedömer att det är viktigt att fortsätta utveckla och 
implementera systemstöd för att möjliggöra en 
bedömning av kostnadseffektivitet i insatser.

5. KOSTNADSEFFEKTIVITET

Bakgrund
Sida ansvarar för att hantera bidrag eller annan 
finansiering till stöd för insatser som kostnadseffektivt 
bidrar till att uppfylla målen för det internationella 
utvecklingssamarbetet, vilket enligt regeringens rikt-
linjer bland annat innebär att kostnader ställs mot 
värde och nytta i form av resultat.1 Vidare fastställs i 
riktlinjerna att kostnadseffektivitet är ett relativt mått, 
det vill säga ett mått som säger någonting först vid 
jämförelse. Det kan antingen vara en jämförelse  
mellan samma typ av insats över tid eller mellan olika 
insatser. 

Genom en analys inom ramen för årsredovis-
ningen 2013 konstaterades att det finns svagheter i 
våra metoder att bedöma kostnadseffektivitet. Sida 
drog utifrån detta slutsatsen att kriterier för att tydli-
gare definiera kostnadseffektivitet i insatsberedningen 
och uppföljningen behöver vidareutvecklas. Vi kon-
staterade också att en enhetligare användning och 
tillämpning av begreppet kostnadseffektivitet behövs i 
utvärderingar.

Genomförande och bedömning
Ett arbete har 2014 genomförts för att utveckla Sidas 
insatshanteringssystem Tool for Results Management 
and Appraisal of  Contributions (Trac) bland annat 
genom en översyn av de hjälptexter som används vid 
bedömningen av kostnadseffektivitet. Vi har också 
utvecklat ett metodstöd för att underlätta jämförelser 
mellan olika typer av insatser och finansieringsformer. 
Användandet av stödet underlättar proaktiva val som 
leder till balanserade insatsportföljer.

Vidare har en förstudie om transaktionskostnader i 
biståndet genomförts. En del av uppdraget för studien 

1 Riktlinjer för strategier inom Sveriges internationella bistånd. Bilaga till 
regeringsbeslut 2013-07-11, UF2013/41712/UD/USTYR 
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Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ansvarar 
för att hantera bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser 
som kostnadseffektivt bidrar till att uppfylla målen för det interna-
tionella utvecklingssamarbetet inklusive det humanitära biståndet 
och reformsamarbetet i Östeuropa, som en del i genomförandet av 
Sveriges politik för global utveckling.
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som sparande för ungdomar, mikroförsäkringar, sjuk-
försäkringar för entreprenörer. Under de senaste tre 
åren har nya finansiella produkter tagits fram till 1,2 
miljoner kunder. 

Ett exempel på Sidas stöd till innovativa angrepps- 
och arbetssätt hos samarbetspartner är ansatsen 
Making Markets work for the Poor (M4P) som går ut 
på att åtgärda flaskhalsar på marknaden och utveckla 
affärsmodeller för handel med människor i fattigdom. 
Ansatsen uppmärksammades 2014 med OECD/
DAC:s pris3 för innovationer och används av Sida i 
Guatemala, Liberia, Tanzania, Uganda och  Zambia, 
I Guatemala har till exempel organisationen Helvetas 
arbete sedan 2013 resulterat i etablerandet av ett nät-
verk av 209 företag som avser att börja sälja insatsva-
ror såsom utsäde och konstgödsel till, och köpa jord-
bruksprodukter av, småskaliga jordbrukare utan 
tidare tillgång till sådana marknader. 

Bedömning
Under rapporteringsperioden har Sida introducerat 
nya arbetssätt och ökat antalet insatser som 
sammantaget bedöms ha skapat ytterligare utrymme 
för flexibilitet och  innovation i verksamheten. 

3 Priset delades ut första gången 2014 och går till innovationer som kan göras 
storskaliga (”Taking Development Innovation to Scale”)  
http://www.oecd.org/dac/dacprize.htm.

6. FLEXIBILITET OCH INNOVATION

Bakgrund
Med innovation avses att kunskap används och/eller 
kombineras på ett nytt sätt eller i ett nytt samman-
hang på ett sätt som väsentligt skiljer sig från hur pro-
dukten, processen eller verksamheten genomfördes 
tidigare. Med flexibilitet avses möjligheter att anpassa 
insatser och arbetssätt till förändrade förutsättningar 
eller nya möjligheter. Sidas arbete med att skapa 
utrymme för innovation tar sin utgångspunkt i en del-
vis förändrad roll för biståndet. Från att huvudsakli-
gen haft en roll som finansiär har Sida i uppdrag att 
även mobilisera annat kapital och nya aktörer och att 
facilitera utvecklingsprocesser genom stöd till plattfor-
mar och genom dialog. Under rapporteringsperioden 
har Sida till exempel inlett ett nytt samarbete med 
Omidyar Network1, sökt mobilisera institutionellt 
kapital för investeringar i hållbar afrikansk infrastruk-
tur2 och på regeringens uppdrag föreslagit nya finan-
sieringsinstrument. Sida har därutöver finansierat 
flera insatser där många olika typer av aktörer mobili-
seras kring en viss fråga till exempel Zambia Business 
in Development Facility. Sidas arbete med innovation 
kan delas upp i tre kategorier; innovativa bistånds- 
och finansieringsformer, stöd till innovationer och 
innovationssystem, och stöd till innovativa angrepps- 
och arbetssätt hos samarbetspartner.

Genomförande
Sidas arbete med innovativa bistånds- och finansie-
ringsformer beskrivs även i kapitel 9. 

Ett exempel på stöd till innovationer är det interna-
tionella nätverket Women’s World Banking som 
består av 34 finansiella institutioner i 24 länder och 
som har 20 miljoner kunder varav 70 procent är kvin-
nor. Women’s World Banking utvecklar, testar och 
sprider innovativa finansiella tjänster och produkter 

1 Kring insatsen Global Innovation Fund där beslut fattats i december 2014.
2 Bland annat genom att ordna ett seminarium på Sida med representanter 

från Nordiska pensionsfonder och utvecklingsbanker. 
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För att uppfylla de biståndspolitiska målen ska myndigheten i sin 
insatshantering särskilt skapa utrymme för flexibilitet och innova-
tion.
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7. SKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV I OLIKA 
MILJÖER

Bakgrund
I Sidas instruktion anges att myndigheten ska ”beakta 
skilda förutsättningar och behov i olika miljöer”. 

genomförande och bedömning
Sida bedömer att frågan är omhändertagen genom 
den stora bredd och variation med vilken Sida utfor-
mat utvecklingssamarbetet. 

sidas instruktion 2 §

För att uppfylla de biståndspolitiska målen ska myndigheten i sin 
insatshantering särskilt beakta skilda förutsättningar och behov i 
olika miljöer.
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korruption. Sida har under rapporteringsperioden 
arbetat med att operationalisera strategier och föreslå 
kontextanpassade modeller för hur svenskt bistånd ska 
kunna bidra till minskad korruption. 

Arbetet har bedrivits genom stöd till strategiska 
insatser i länder och regioner, men också genom dia-
log och samverkan på global nivå med olika aktörer. 

Genomförande
Genom Sidas stöd till Fojo Media Institute lanserades 
i maj 2014 Action for Transparency i Uganda och 
Zambia. Invånare har utbildats i att använda en 
mobilapplikation och en webbtjänst för att bevaka 
vilka resurser som skolor och vårdcentraler får av sta-
ten och att rapportera korruption. I Bosnien-Herze-
govina stödjer Sida medieorganisationen Centre for 
Investigative Reporting (CIN), som bland annat bely-
ser korruption i skärningspunkten mellan organiserad 
brottslighet och politiska intressesfärer. Det finns flera 
exempel på att nationella åklagare inlett förundersök-
ningar till följd av CINs rapportering som sedan lett 
till åtal. 

Inom nätverket Swedish Leadership for Sustaina-
ble Development, där Sida och ett tjugotal svenska 
företag samverkar för hållbar utveckling, är anti-kor-
ruption ett viktigt tema. Nätverket har bedrivit inter-
nationellt påverkansarbete, bland annat till den 
arbetsgrupp inom FN som tar fram förslag till nya 
globala utvecklingsmål om att korruptionsbekämp-
ning måste inkluderas i dessa.

Bedömning
Sida bedömer att myndighetens anti-korruptionsar-
bete gradvis går framåt. Det finns en ökad medveten-
het och kunskap i organisationen. Inte minst har de 
senaste årens satsning på att upptäcka och utreda 
korruptionsfall gett fler anmälda misstankar om 
oegentligheter. Utmaningar kvarstår dock och vi 
behöver vidareutveckla det förebyggande arbetet. En 
fördjupad analys av och förståelse för drivkrafterna 
bakom korruption är nödvändig för att bli än mer 
relevanta i strävan att bidra till minskad korruption i 
samarbetsländerna. 

8. MOTVERKA OGENTLIGHETER OCH KORRUPTION

Bakgrund
Sidas arbete mot korruption bedrivs med två olika syften; 
dels att skydda biståndet från korruption, dels att bidra till 
att minska korruptionen i samarbetsländer och regioner. 

Skydda biståndsinsatser från korruption
Sida har som målsättning att i första hand förebygga 
korruption i insatser genom systematisk riskhantering. 
Sidas internrevision har dock i en granskning av myn-
dighetens anti-korruptionsarbete konstaterat att 
bedömningar av korruptionsrisker i insatser är alltför 
generella, vilket gör det svårt att föreslå relevanta och 
effektiva åtgärder för att minska sådana risker. Av 
Sidas åtgärdsplan framgår att myndigheten bland 
annat ska genomföra en övergripande sårbarhetsana-
lys avseende verksamheten för att möjliggöra mer rik-
tade kapacitetshöjande åtgärder. 

Arbetet med att upptäcka och utreda korruptions-
fall i biståndsinsatser har prioriterats och lett till att 
allt fler korruptionsmisstankar uppdagats och 
anmälts. Under rapporteringsperioden har Sida till-
lämpat ett proaktivt förhållningssätt till utredningsar-
betet bland annat genom besök hos genomförandeor-
ganisationer och intervjuer på plats i utvalda insatser. 
Under rapporteringsperioden har vi också underteck-
nat en överenskommelse med Världsbanken i syfte att 
förbättra utbytet av information i korruptionsutred-
ningar. Transparensen i utredningsarbetet har ökat 
då resultat och lärdomar av avslutade korruptionsut-
redningar publiceras på openaid.se från och med 
2014.

Statistik över inkomna anmälningar om misstänkt 
korruption analyseras löpande och resultatet publice-
ras i en årlig rapport på Sidas hemsida. 

Bidra till minskad korruption i Sidas 
samarbetsländer
I drygt hälften av de nya strategier som Sida mottagit 
av regeringen under 2013 och 2014 anges att det 
svenska biståndet bland annat ska resultera i minskad 
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För att uppfylla de biståndspolitiska målen ska myndigheten i sin 
insatshantering särskilt motverka oegentligheter och korruption. 
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och därmed användningen. Ett flertal givare, till 
exempel Department for International Development 
(DFID), Gates Foundation och Clinton Health Access 
Initiative, har varit intresserade av att subventionera 
p-stavarna men då insatserna inte varit samlade och 
volymerna för låga har priset till slutanvändaren blivit 
för högt. Mot denna bakgrund samlades flera 
biståndsaktörer bakom en gemensam garanti för att 
säkerställa en överenskommen volym av p-stavar och 
betalning till de två godkända läkemedelsbolagen på 
marknaden. Eftersom läkemedelsbolagen garantera-
des en försäljning av 40 miljoner p-stavar reducerades 
priset från 19 US dollar till 8 US dollar per stav.  
En indikation på att garantin varit framgångsrik är 
att den garanterade försäljningsvolymen för en av till-
verkarna på 4 miljoner p-stavar 2014 nåddes redan 
under maj månad.

Sida har under rapporteringsperioden fortsatt att 
utveckla och öka samarbetet om garantier, challenge 
funds och andra innovativa finansieringmodeller med 
den amerikanska biståndsmyndigheten USAID. 

Ett exempel från detta garantisamarbete är en 
insats till hälsosektorn i Uganda. Stödet från Sida och 
USAID möjliggör ytterligare utlåning genom den 
panafrikanska banken Ecobank av omkring 7 miljo-
ner US dollar under de kommande sju åren till verk-
samheter såsom apotek och mindre sjukhus i Uganda. 
Garantiinsatsen har kompletterats med en utbild-
ningsinsats som syftar till att banken ska nå ut till 
kvinnliga entreprenörer. Efter drygt ett år har 
omkring sju procent av garantiramen utnyttjats plan-
enligt. Ett av lånen som garanterats avser byggnation 
av lokaler till en sjuksköterskeutbildning i norra 
Uganda.

Bedömning
Sida har under rapporteringsperioden utvecklat 
arbetet med att mobilisera finansiella resurser och 
andra aktörer utanför biståndet. Garantier är enligt 
Sidas bedömning för närvarande vårt mest effektiva 
instrument för att mobilisera privat kapital. 

9. KOMPLETTERA OCH STIMULERA ANDRA 
AKTÖRERS FINANSIELLA RESURSER

Bakgrund
Under rapporteringsperioden har Sida fortsatt upp-
draget att mobilisera finansiella resurser och aktörer 
utanför biståndet för långsiktiga utvecklingsresultat. 
Vi har inlett en djupare dialog med svenska och inter-
nationella pensionsfonder för att möjliggöra framtida 
samarbeten. Nätverket för näringslivssamverkan Swe-
dish Leadership for Sustainable Development (SLSD) 
har utvecklat kunskap och mobiliserat kapital för 
utveckling. Sida har också mobiliserat aktörer, kun-
skap och kapital genom att använda sina expertkun-
skaper, ibland kombinerat med finansieringsinstru-
ment. 

Ett exempel är Sidas lån- och garantiverksamhet. 
Garantier reducerar risken för finansiella institutio-
ner, vanligtvis banker, som lånar ut pengar till investe-
rare och företag. Syftet med verksamheten är att möj-
liggöra projekt och långivning som inte når 
marknadens krav på avkastning eller som har hög ris-
knivå. Genom garantier reduceras den kommersiella 
risken och aktörer förmås att investera i utvecklings-
projekt. 

Ett annat exempel är att Sida har initierat ett pro-
gram om utvecklingsfinansiering. Programmet omfat-
tar bland annat åtgärder för att få pensionsfonder och 
försäkringsbolag att med hjälp av biståndsgarantier 
placera pengar i länder och sektorer viktiga för fattig-
domsbekämpning.

Genomförande
Sida har under rapporteringsperioden tillsammans 
med bland annat Gates Foundation och USAID 
tecknat två volymgarantier till ett sammanlagt värde 
av 450 miljoner kronor i syfte att reducera priset för 
preventivmedlet p-stavar. Efterfrågan på effektiva pre-
ventivmedel är stor i utvecklingsländer som till exem-
pel Etiopien, Burkina Faso och Burundi, men priset 
är förhållandevis högt, vilket begränsar efterfrågan 
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För att uppfylla de biståndspolitiska målen ska myndigheten i sin 
insatshantering särskilt komplettera och stimulera andra finan-
siella resurser som kan bidra till fattigdomsbekämpning och lång-
siktigt hållbar utveckling .
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Genomförande
I framstegsrapporten 2014 presenteras några av 
Sveriges specifika resultat baserat på information från 
givarländerna. Ett sådant område avser utvecklings-
samarbetets transparens där Sverige ligger på en 
tredje plats av totalt 39 länder, vilket vi ser som ett 
resultat av arbetet med openaid.se. Ett annat område 
är andelen obundet bistånd. Endast 26 givare valde 
att rapportera detta. Sverige placerar sig bland de 
10-tal länder som har mer än 90 procent obundet 
stöd (93 %), vilket är ett resultat av ett aktivt val av de 
mest effektiva aktörerna för genomförande av svenskt 
bistånd.

Rapportens övriga resultat som anger Sveriges 
bidrag är baserade på information från 16 svenska 
mottagarländer som deltog i insamling av data. Bland 
dessa bedömer vi att det är positivt att indikator 5, 
som anger förutsägbarheten av det svenska stödet, är 
oförändrad sedan 2012 och att indikator 6, som 
anger det bilaterala svenska stödet som redovisas i 
mottagarlandets statsbudget, har ökat från 84 procent 
år 2010 till 92 procent 2013. 

Indikator 9, som belyser andelen svenskt stöd som 
använder mottagarens finansiella system och upp-
handling, har under samma tid minskat från drygt 
70 procent till knappt 50 procent. Sida bedömer att 
denna förändring speglar en utveckling mot samar-
bete med nya aktörer.

Bedömning
Sida har i hög grad efterlevt svenska åtaganden gäl-
lande biståndseffektivitet. Det har bland annat kom-
mit till uttryck i operationaliseringen av strategier och 
en ökad grad av gemensam EU-programmering, vil-
ket bekräftas av framstegsrapporten. 

10. BISTÅNDSEFFEKTIVITET

Bakgrund 
Målen för biståndseffektivitet har följts upp genom 
globalt utvalda indikatorer baserade på Parisagen-
dans principer för effektivitet sedan deras tillkomst år 
2005. I Busan 2011 reviderades dessa indikatorer för 
att kommande uppföljningar skulle kunna visa fort-
satta framsteg och samtidigt reflektera en breddad syn 
på utvecklingsaktörer och områden vars bidrag är 
nödvändiga för effektiv utveckling.

Högnivåmötet i Mexiko i april 2014 syftade till att 
följa upp och konsolidera de åtaganden om effektivt 
utvecklingssamarbete som Sverige, vid sidan av 200 
länder och organisationer, ställt sig bakom i det part-
nerskap som upprättades i Busan 2011. Inför mötet i 
Mexico presenterades resultaten av den första uppfölj-
ningen av de tio omarbetade indikatorerna för effek-
tivt bistånd, varav fem är nya, i en framstegsrapport.

Sida har under rapporteringsperioden deltagit 
aktivt i gemensam programmering av biståndet från 
EU och dess medlemsstater. I det parallella arbetet 
med resultatförslag för utvecklingssamarbete med 
bland annat Mali, Kambodja, Kenya och Etiopien 
har den gemensamma programmeringen vägts in för 
ökad biståndseffektivitet. Föreslagna resultat och 
områden har definierats med utgångspunkt i motta-
garlandets utvecklingsstrategi och andra givares pla-
ner. Ytterligare ett exempel avser stödet genom 
svenska organisationer i det civila samhället där Sida 
och ramorganisationerna under rapporteringsperio-
den har tagit fram en gemensam handlingsplan för 
ökad biståndseffektivitet. 

Inom det humanitära biståndet till Sahelregionen 
har också ökad biståndseffektivitet uppnåtts då stödet 
till stor del bygger på FN-systemets treåriga regionala 
humanitära behovsbedömning och strategiska plan 
för genomförande. 

SIDAS INSTRUKTION 2 §

För att uppfylla de biståndspolitiska målen ska myndigheten i sin 
insatshantering särskilt bidra till efterlevnaden av regeringens 
internationella åtaganden för biståndseffektivitet.
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Women Rights in Development (AWID), Men 
Engage och Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU) deltog. Sida bedömer att den nya ansatsen 
fått ett ökat genomslag, vilket dokumenterats i 
faktabladet Increasing engagement of  men and boys for gender 
equality som bland annat presenterats vid det globala 
symposiet MenEngage i Indien under november.

Under rapporteringsperioden har EU:s geografiska 
och tematiska program för flerårsbudgeten 2014–
2020 fastställts. Indikativa programdokument för av 
regeringen prioriterade teman, länder och regioner 
har granskats och kommenterats av Sida. Vi har 
bistått Utrikesdepartementet i framtagande av 
instruktion samt deltagit i genomförandekommitté-
erna i Bryssel vid 15 tillfällen. Sida bedömer att 
Sverige, bland annat som ett resultat av Sidas insatser, 
har fått genomslag för svenska prioriteringar i form 
av tydligare inriktning på jämställdhet, resultatstyr-
ning samt en rättighetsansats i EU:s bistånd. Sidas 
expertstöd har även omfattat ökat utrymme för det 
civila samhället i EU:s indikativa landprogram i  
enlighet med Cotonou-avtalet och rådslutsatser. 
Cotonou-avtalet reglerar samarbetet mellan EU och 
AVS-staterna sedan 2003, bland annat vad gäller 
bistånd. Här bedömer dock Sida genomslaget som 
begränsat. 

Bedömning
Expertstödet har ökat i omfattning, inklusive det 
expertstöd som ges via utlandsmyndigheter. Sida 
bedömer att expertstödet har givit förutsättningar för 
att använda erfarenheter och expertis från det opera-
tiva utvecklingssamarbetet i svenskt policyskapande. 
Det har också varit viktigt för samsyn och samstäm-
mighet i svenskt agerande gentemot globala aktörer 
som till exempel multilaterala organisationer samt i 
viktiga policyfora. 

11. EXPERTSTÖD

Bakgrund
Sida har under rapporteringsperioden bistått reger-
ingen med expertstöd inom olika områden. Stödet 
omfattar att bereda underlag till och delta vid expert-
möten, ta fram underlag till och representera Sverige 
i olika forum inklusive multilaterala organisationers 
styrelsemöten, bidra med underlag inom olika tema-
tiska områden samt svara på specifika uppdrag. Sida 
har till exempel deltagit i EU:s expertgruppsmöten 
för  valobservation och för vattenfrågor. Exempel på 
internationella expertmöten där Sida deltagit är 
OECD/DAC:s jämställdhetsnätverk, FN:s klimat-
forskningspanel IPCC och givargruppen för FN:s fat-
tigdoms- och miljöinitiativ. Exempel på styrelsemöten 
där Sida deltagit är för FN:s barnfond (Unicef) res-
pektive utvecklingsprogram (UNDP) samt Världsban-
kens årsmöte. Vi har även levererat underlag till 
Regeringskansliet avseende bland annat handelsrela-
terade insatser och klimatrelaterat finansiellt stöd och 
tekniköverföring som del i Sveriges nationella rappor-
tering enligt åtagande under klimatkonventionen. 
Expertstödet är särskilt omfattande inom områdena 
miljö och klimat, jämställdhet, EU, FN och Världs-
banken. Av 24 regeringsskrivelser 2014 refererade sju 
till uppdrag i regleringsbrev och åtta till separata 
regeringsbeslut. 

Genomförande
Sida har under rapporteringsperioden bidragit till 
internationellt genomslag för en ansats om mäns och 
pojkars deltagande i och roll för jämställdhet, ett 
område där Sverige är pionjär. Detta har bland annat 
uppnåtts genom seminariet”Development Talk”med 
Sidas samarbetspartner. Sida arrangerade ett väl-
besökt sidoevenemang i samband med FN:s 
Kvinnokommissions årsmöte där våra 
samarbetspartner Världsbanken, Association for 

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare bistå regeringen med expertstöd, bedöm-
ning, analys, resultatredovisning och annat underlag som är nöd-
vändigt för regeringens utformning av biståndspolitiken och för 
genomförande av det bilaterala och multilaterala biståndet samt 
det gemensamma EU-biståndet.
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bete ”Poverty and Environment Initiative (PEI)”. PEI 
är ett globalt program som stödjer länder att inte-
grera fattigdomsbekämpning och miljöfrågor i deras 
utvecklingsplaner. Att involvera Finans- och Plane-
ringsministerier är en nyckel till framgång. Genom 
programmet har ett ökande antal länder i Afrika, 
Asien och Stillahavs-regionen, Öst- och Centraleu-
ropa, Latinamerika och Karibien integrerat mål om 
fattigdomsbekämpning och miljö i olika sektorplaner, 
riktlinjer och utvärderingssystem. Detta har lett till 
ökade budgetanslag som, genom deltagandeprocesser, 
kunnat investeras i prioriterade åtgärder för hållbar 
utveckling. I Rwanda, där man investerat i terrasse-
ring av jordbruksmark och uppsamling av regnvatten, 
har insatserna lett till minskad fattigdom, ökade skör-
dar och ökad tillgång till vatten. Det har varit särskilt 
viktigt för kvinnor och barn.

Ett annat exempel är arbetet med Cambodia Cli-
mate Change Alliance (CCCA) och Local Climate 
Adaptive Living (LoCAL). Genom CCCA har den 
kambodjanska regeringen etablerat en nationell kli-
matkommitté där premiärministern ingår och repre-
sentanter från 18 olika departement och myndigheter. 
För att uppnå större samstämmighet har klimatfrågan 
integrerats i den nationella utvecklingsplanen och nio 
departement har utvecklat sektorspecifika klimatstrate-
gier och aktionsplaner. En nationell fond för klimatfi-
nansiering har etablerats och drygt 20 000 hushåll har 
dragit nytta av fonden via olika klimatprojekt. Genom 
LoCAL har klimat integrerats i planerings- och finan-
sieringssystemen hos lokala myndigheter. Detta har 
resulterat i ökade klimat anpassningsinsatser på lokal 
nivå, till exempel dammar för vattenuppsamling och 
översvämningsskydd, som gynnat mer än 200 000 
människor som lever i fattigdom, varav över hälften 
är kvinnor. 

Bedömning 
De fattigas perspektiv och rättighetsperspektivet har 
varit utgångspunkter för planeringen, genomförandet 
och uppföljningen av Sidas insatser som gynnar män-
niskor som lever i fattigdom och som ger dem möjlig-
het att delta, påverka och kunna utkräva ansvar. 

12. POLITIKEN FÖR GLOBAL UTVECKLING

Bakgrund
Sveriges politik för global utveckling (PGU) ska 
genomsyras av ett rättighetsperspektiv och av fattiga 
människors perspektiv på utveckling. Utgångspunkten 
för Sidas utvecklingssamarbete är de behov, priorite-
ringar och förutsättningar som män, kvinnor, pojkar 
och flickor som lever i fattigdom har. Rättighetsper-
spektivet avser att garantera respekten för de mänsk-
liga rättigheterna och att stärka rättighets bärarnas 
möjligheter att hävda sina rättigheter. Sida bedömer 
relevansen av föreslagna biståndsinsatser utifrån en 
mångdimensionell syn på fattigdom som förutom 
ekonomisk fattigdom inbegriper bristande inflytande, 
ojämlikhet, brist på sociala nätverk etcetera. Sida 
använder också en rättighetsbaserad ansats för att 
säkerställa att icke-diskriminering, deltagande, öppen-
het och insyn, ansvarsutkrävande och ansvarstagande 
integreras i hela verksamheten. 

Genomförande
Bristande samstämmighet mellan politikområden 
riskerar att ett beslut inom ett specifikt politikområde 
motverkar ansträngningar och framsteg gällande glo-
bal utveckling och fattigdomsbekämpning. Det gäller 
både i Sverige och i våra samarbetsländer. 

Utifrån sex globala utmaningar för samstämmig-
hetspolitiken för utveckling (förtryck, ekonomiskt 
utanförskap, klimatförändringar och miljöpåverkan, 
migrationsströmmar, smittsamma sjukdomar och 
andra hälsohot samt konflikter och sviktande situatio-
ner) arbetar Sida i ett flertal insatser med att öka sam-
stämmigheten mellan olika politikområden och inom 
samarbetsländerna, genom att få olika departement, 
myndigheter och aktörer att samverka för att bidra till 
en rättvis och hållbar utveckling. Behovet av sam-
stämmighet är särskilt tydligt gällande klimatföränd-
ringar och miljöpåverkan.

Sida stödjer till exempel FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP) och FN:s miljöprograms (UNEP:s) samar-

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare inom ramen för den egna verksamheten 
och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av 
Sveriges politik för global utveckling.
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Global Health by 2035?”2 diskuterade en rapport på 
samma tema där Sidas verksföreträdare för Hälsa och 
SRHR (sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter) del-
tog i referensgruppen och i paneldebatten.

Bedömning
EBA:s seminarier och publikationer, liksom de 
granskningar och studier som görs av andra aktörer 
som till exempel Ekonomistyrningsverket (ESV) och 
som berör relevanta frågor, är av stort intresse för 
Sida och bidrar till belysning av aktuella frågor samt 
till debatt om biståndets förutsättningar och resultat. 
Vi tar del av relevanta rapporter och studier som 
ingångsvärden i vårt arbete med att planera, bereda 
och följa upp insatser. Sida bedömer att stödet till 
aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering 
inom Sidas verksamhetsområde fungerar väl.

2 www.eba.se/seminarier.

13. Stöd till aktörer Som bedriver 
uppföljning och utvärdering inom SidaS 
verkSamhetSområde

Bakgrund
Att Sida ska bistå aktörer som bedriver uppföljning 
och utvärdering inom Sidas egna verksamhetsområde 
innebär att vi ska bistå framför allt statliga organisa-
tioner som har till uppgift att utvärdera hela eller 
delar av vår verksamhet. Exempel på organisationer 
som vi bistått under rapporteringsperioden är Expert-
gruppen för biståndsanalys, EBA. Den inrättades 
2013 av regeringen i syfte att kontinuerligt utvärdera 
och analysera Sveriges internationella bistånd för att 
på så vis utveckla biståndet och bygga upp en långsik-
tig kunskapsbas av hög kvalitet. EBA:s uppdrag är att 
beställa, sammanställa, genomföra och kommunicera 
utvärderingar, analyser och studier om biståndets 
genomförande, resultat och effektivitet.

genomförande 
Vi har ett regelbundet utbyte med EBA:s kansli kring 
pågående studier och utvärderingar. Sida deltar nor-
malt i referensgrupper för större pågående studier 
inom våra verksamhetsområden, med undantag för 
granskningar av vår verksamhet. Sida bistår kontinu-
erligt EBA med statistisk och arkivmaterial samt inter-
vjuer med experter, handläggare och chefer. 

Under rapporteringsperioden har EBA genomfört 
tre seminarier och publicerat två rapporter. Sida del-
tog i referensgruppen för rapporten som handlade 
om en metod för effektutvärdering, ”Randomized 
controlled trials: Strengths, weaknesses and policy 
relevance”. Rapporten presenterades och diskutera-
des vid ett seminarium, där Sidas GD deltog i en 
paneldiskussion. 

Det andra seminariet ”Svenskt bistånd – för de fat-
tiga?” 1 problematiserade kring fattigdomsinrikt-
ningen av det svenska biståndet. 

Det tredje seminariet “How Can Swedish Develop-
ment Aid Contribute to a Grand Convergence in 

1 www.eba.se/seminarier.

sidas instruktion 3 §

myndigheten ska vidare bistå aktörer som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom Sidas verksamhetsområde.
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14. RAPPORTERING AV STATISTIK

Bakgrund och genomförande
Under 2014 har Sida kvalitetssäkrat statistiken genom 
en kvalitetssäkringskampanj i mars samt genom en 
större kvalitativ insats i samband med rapportering 
till OECD/DAC. Sida har under redovisningsperiod 
samlat in, sammanställt och rapporterat statistik 
enligt direktiv från OECD:s biståndskommitté (DAC). 
Rapporteringen består av tre delar; en preliminär 
rapport med aggregerad statistik, den så kallade 
Advance Questionnaire, och två mer omfattande rap-
porter, DAC-tabeller respektive CRS++ (Creditor 
Reporting System). DAC-tabeller har fyllts i med sta-
tistik fördelat på bland annat land, sektor och samar-
betsform. CRS++-rapporten består av detaljerad 
information på insatsens komponentnivå. Data byg-
ger på information ur Sidas planeringssystem. För att 
sammanställa rapporterna har Sida även samlat in 
data från andra myndigheter som tilldelats medel 
från i huvudsak utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd, samt i vissa fall utgiftsområde 5 Internatio-
nell samverkan.

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare sammanställa och till Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommitté (DAC)  
rapportera statistik enligt direktiv från DAC .
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Department for International Development (DFID) 
och amerikanska Millennium Challenge Corporation 
(MCC) som har högre poäng i mätningen.

Under rapporteringsperiodens sista kvartal har 
Sida intensifierat arbetet med att få flera svenska 
myndigheter att publicera transparensdata med tätare 
intervall. Tidigare har endast fem andra myndigheter 
samt Utrikesdepartementet publicerat mer än årligen. 
Arbete pågår med att påbörja löpande publicering av 
data från samtliga berörda myndigheter. 

Tabell 15.1: Utveckling – Openaid.se
2012 2013 2014

Insatser på Openaid.se1 98 793 100 306 129 998

Dokument på Openaid.se 22 449 76 671 70 014

Användare2 37 389 42 794 45 182

Antalet användare har fortsatt att öka under 2014. 
Det totala antalet publicerade dokumentet har mins-
kat sedan tidigare år på grund av att systemet i högre 
utsträckning endast tillåter hämtning av relevanta doku-
ment. Det är också viktigt att notera att ett ökat antal 
dokumenttyper numera publiceras.1

Bedömning
Sidas arbete kopplat till transparensgarantin och 
Openaid.se har varit framgångsrikt under rapporte-
ringsperioden. Detta är tydligt inte minst genom flera 
konkreta resultat i form av ett förnyat Openaid.se och 
ett nytt förbättrat system för insamling samt publicering 
av data och dokument. Kvaliteten på Sveriges data 
och dokumenturval har ökat.2 

1 Sättet att beräkna insatser har ändrats på grund av nylanseringen av 
Openaid.se och data för 2014 är inte jämförbar med tidigare år.

2 I tidigare årsredovisningar användes begreppet ”Unika besökare”. 

15. TRANSPARENSGARANTI OCH OPENAID.SE

Bakgrund
Sida tillgängliggör biståndsdata på två sätt; dels via 
informationstjänsten Openaid.se, dels genom att 
publicera information om insatser (insatsdata) enligt 
den gemensamma standarden framtagen av IATI 
(International Aid Transparency Initiative). På 
Openaid.se kan besökare visualisera, filtrera, söka och 
gruppera informationen på olika sätt, samt exportera 
den. Genom publiceringen av data enligt IATI-stan-
darden blir statistiken internationellt jämförbar och 
kan importeras direkt in i andra system – till exempel 
samarbetsländernas egna system för planering och 
visualisering. 

Genomförande
Under rapporteringsperioden har Openaid.se och 
dess bakomliggande system genomgått ett omfattande 
förändrings- och förbättringsarbete. Sida lanserade 
en helt ombyggd version av Openaid.se i september 
2014. Openaid.se har dock varit tillgänglig externt 
redan från april för allmänheten och andra målgrup-
per då återkoppling från användare varit en viktig del 
i processen. Informationstjänsten är helt baserad på 
IATI-standarden och byggd på ett sådant sätt att den 
kan återanvändas som öppen källkod av andra orga-
nisationer. 

Sida har också implementerat ett helt nytt internt 
system för att publicera Sveriges öppna data inom 
biståndet i enlighet med IATI-standarden, vilket 
medfört att datakvaliteten 2014 är avsevärt högre 
jämfört med föregående år. I den internationella jäm-
förelsen Aid Transparency Index gick Sverige från 
den näst bästa till den bästa kategorin och förbättrade 
sin poäng från 60 till 83 (av 100 möjliga). Bland bila-
terala organisationer är det endast Storbritanniens 

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare aktivt och på elektronisk väg tillgänglig-
göra information om sin verksamhet, samordna genomförandet av 
transparensgarantin i det svenska biståndet och stödja övriga 
berörda myndigheter i att säkerställa att all offentlig biståndsinfor-
mation görs tillgänglig för allmänheten, samt ansvara för och ut-
veckla informationstjänsten Openaid.se och anpassa innehållet i 
informationstjänsten i enlighet med International Aid Transparency 
Initiative (IATI).

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1474932&redirect=true
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Genomförande
Under rapporteringsperioden har SPF arrangerat 
kurser och workshops kring olika teman, metoder och 
tillvägagångssätt, såsom Results Based Management, 
Risker och intern styrning och kontroll, Outcome 
Mapping och Theory of  Change. 

Nya arbetssätt och metoder har introducerats inom 
utbildningsverksamheten till exempel interaktiva och 
workshopsbaserade metoder innehållande mentor-
skap och coaching i flera steg för att främja lärande 
och tillämpning.

Arbetet med att utveckla metoder och former för 
kvalitativ uppföljning och utvärdering har fortsatt 
under rapporteringsperioden. Kursutvärderingar 
visar att deltagarna i hög utsträckning fått ökade kun-
skaper som de kan använda i det egna arbetet. Plane-
ring och genomförande i nära samarbete med aktö-
rerna och ämnesansvariga på Sidas huvudkontor 
bedöms stärka attraktionskraft och relevans hos mål-
grupperna. Dessutom har SPF genomfört två större 
tematiska arenor inom global hälsa och humanitärt 
arbete. Större forum anordnas årligen vid SPF för 
myndigheter inom utvecklingssamarbetet respektive 
för organisationer inom det civila samhället. Dessa 
forum har bland annat bidragit till att närmare 
30 svenska myndigheter har startat ett nätverk för 
lärande och kapacitetsutveckling, samt att Sida och 
våra ramorganisationer har en gemensam handlings-
plan för ökad biståndseffektivitet.

Bedömning
Verksamheten vid SPF har skapat förutsättningar för 
lärande, erfarenhetsutbyte och i förlängningen bättre 
förutsättningar hos medverkande aktörer att bidra till 
fattigdomsminskning. 

16. UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 
FÖR SIDAS SAMARBETSPARTNER

Bakgrund
Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är Sidas 
utbildningscentrum vars uppdrag innefattar att 
arrangera kurser och workshops för svenska aktörer 
inom utvecklingssamarbetet. Kursverksamheten vän-
der sig framför allt till civilsamhällets organisationer, 
myndigheter och aktörer inom näringslivet. Kursut-
budet spänner över både prioriterade ämnen och 
teman inom utvecklingssamarbetet, liksom metoder 
och arbetssätt. Därutöver utgörs en stor del av SPF:s 
kursverksamhet av förberedande utbildningar för 
utresande studenter och praktikanter i samarbete 
med Universitets- och högskolerådet, samt för yngre 
handläggare som med Sidas finansiering ska arbeta 
inom olika FN-organ, EU-delegationer eller andra 
internationella organisationer.

Under rapporteringsperioden ökade antalet 
genomförda kurser och workshops på SPF. Totalt 
genomfördes 62 kurstillfällen under rapporteringspe-
rioden (1 850 kursdeltagare) jämfört med 46 genom-
förda kurser under 2013 (1 500 kursdeltagare). Majo-
riteten av deltagarna kommer från organisationer 
inom det civila samhället samt myndigheter inom 
utvecklingssamarbetet. En utmaning är att få fler del-
tagare från näringslivet.

 Kostnaderna för verksamheten har ökat margi-
nellt, från 14,7 miljoner kronor 2013 till 15 miljoner 
kronor 2014. Genom att utnyttja synergier i utföran-
det av vissa kurser under rapporteringsperioden samt 
genom att delar av kurserna i högre utsträckning har 
genomförts med intern kapacitet så har utbildnings-
verksamheten bedrivits mer kostnadseffektivt. Utbu-
det har även breddats genom att introducera nya kur-
ser inom framför allt metodbaserade ämnen. Vidare 
har SPF i större utsträckning än tidigare arbetat med 
tydlig och anpassad kommunikation kring kursutbu-
det. Det har resulterat i att antalet deltagare ökat 
jämfört med 2013.

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare vid myndighetens utbildningscentrum i 
Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling för Sidas 
samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet.

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407336&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407336&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407336&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407335&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407335&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407335&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1407335&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1416518&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1416518&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1416518&redirect=true
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Genomförande
Ett resultat av Sidas stöd är att av de sex Twinning-
anbud från myndigheter som Sida skickat in till EU-
kommissionen 2014 så har tre vunnit och tre bereds 
fortfarande. De projekt som valts ut syftar till att öka 
investeringarna i Moldaviens lokala infrastruktur 
samt förbättra affärsklimatet i landet, att stärka den 
offentliga finansiella styrningen i Armenien samt att 
bidra till att harmonisera Serbiens policy i linje med 
EU:s standard inom området asyl och migration. 

Ett annat resultat 2014 är att åtta svenska myndig-
heter har kunnat delta i expertutbyten inom TAIEX-
instrumentet med hjälp av Sidas finansiella stöd. Till 
exempel har Lantmäteriverket i Jordanien, Skatte-
verket i Makedonien och Naturvårdsverket i Albanien 
arbetat med sina svenska motparter i syfte att ge kun-
skap om hur Sveriges EU-närmande inom respektive 
område har genomförts.

Sida gör bedömningen att vunna Twinning-projekt 
medför att respektive myndighet stärks inom EU. 
Dessutom har projekten medfört ett fördelaktigt åter-
flöde till Sverige i de vunna projekten ovan om totalt 
3,2 miljoner euro.2

De cirka 4 miljoner kronor i stöd till utarbetandet 
av svenska Twinning-anbud som Sida har beviljat 
2014 beräknas generera drygt 40 miljoner kronor i 
projektstöd till svenska myndigheter.

Bedömning
Under rapporteringsperioden har svenska myndighe-
ters deltagande ökat vad gäller Twinning och TAIEX. 
Sida bedömer att relationerna mellan svenska myn-
digheter och mottagarländernas motsvarighet har 
stärkts samt att mottagarländernas förvaltningar har 
stärkts till följd av detta samarbete. 

2 Värdena av de tre anbuden.

17. MYNDIGHETSSAMARBETE FINANSIERAT GENOM 
EU:S BISTÅNDSBUDGET (TWINNING OCH TAIEX)

Bakgrund
Att Sida ska vara nationell kontaktpunkt för Twin-
ning och TAIEX innebär att Twinningprojekt, och 
även TAIEX-uppdrag, förmedlas från EU till svenska 
myndigheter genom Sida. Sidas roll är att främja, 
utveckla och koordinera Twinning-aktiviteter bland 
myndigheter i Sverige.

Twinning kallas de projekt som EU finansierar för 
att stödja kandidatländer, potentiella kandidatländer 
och grannländer. Syftet med Twinning är att stärka 
de mottagande ländernas förvaltningar, så att de kan 
utvecklas i linje med EU:s standard och regler. Syftet är 
även att stärka relationer mellan myndigheter i med-
lemsländer och mottagarlandet. Projekten genomförs 
under en period av 6–24 månader till en kostnad av 
ungefär 1 miljon euro per projekt. 

TAIEX består av korta insatser i form av studie-
besök, workshops och expertuppdrag inom olika 
områden, som syftar till att bistå dessa med snabbt 
och effektivt tekniskt stöd. 

Sida ansvarar för samordningen av Twinning-akti-
viteter samt ger råd och stöd till svenska myndigheter 
som vill delta i Twinning-projekt. För att säkerställa 
att svenska myndigheter uppfyller kravet på full kost-
nadstäckning vid tjänsteexport beviljar Sida även 
kostnadsersättning till svenska myndigheter för de 
kostnader som inte täcks av EU.

Arbetet med Twinning och TAIEX har ökat under 
rapporteringsperioden. Under rapporteringsperioden 
har Sida beviljat finansiellt stöd till 14 insatser inom 
Twinning och till 12 insatser inom TAIEX i nio län-
der.1 Motsvarade siffror för 2013 var 12 respektive 
sex. 

1 Albanien, Armenien, Egypten, Georgien, Jordanien, Makedonien, Moldavien, 
Serbien och Turkiet. Följande svenska myndigheter och organisationer (orga-
nisationerna har efter EU:s bedömning fått status som mandated body och 
likställs då som myndigheter) har fått stöd: Arbetsförmedlingen, Ekonomi-
styrningsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Lantmäteriet, 
Luftfartsverket, Migrationsverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, 
Riksrevisionen, Skatteverket, SKL International, SWEDAC, SwedeSurvey, 
SweRoad och Trafikverket.

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare vara nationell kontaktpunkt för myndighets- 
samarbete (Twinning och Technical Assistance Information  
Exchange, TAIEX) finansierat genom EU:s biståndsbudget.

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414535&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414535&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414537&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414537&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414537&redirect=true
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gieffektiviseringar minskade utsläpp av klimat gasen 
koldioxid om uppskattningsvis 1 000 ton per år. Detta 
motsvarar cirka 0,05 procent respektive 0,2 procent 
av de totala utsläppsminskningarna till Östersjön av 
näringsämnen sedan 1995.

Sida har också bidragit till ökad tillgång till obero-
ende information om människorättssituationen i 
Norra Kaukasus. The Civil Society and Freedom of  
Speech Initiative for the Caucasus har sedan 2012 
publicerat 100 000 exemplar av den oberoende tid-
skriften ”DOSH”, samt publicerat artiklar och video-
klipp som nått 1,4 miljoner personer. Sida bedömer 
resultatet som viktigt om än begränsat eftersom obe-
roende media är en förutsättning för ansvarsutkrä-
vande i regionen. 

Sida har genom Olof  Palmes Internationella Cen-
ter och den ryska fackföreningsorganisationen Egida 
påverkat den ryska regeringen att vidta åtgärder för 
att öka levnadsstandarden för arbetstagare. Exempel-
vis avser den ryska staten att införa nationella förenk-
lade procedurer för arbetande mödrar att få barn-
bidrag. Vidare har ett avtal tecknats mellan 
arbets givare och fackligt anslutna vid St Petersburgs 
flyg plats Pulkovo som innebär att arbetare får lön när 
de deltar vid utbildningar som Egida anordnar. 

Bedömning
Arbetet har mött utmaningar under rapporteringsperi-
oden genom Rysslands illegala annektering av delar av 
Ukraina. Detta har lett till sanktioner från EU:s sida 
vilket påverkar bilaterala och multilaterala relationer 
med Ryssland. Lagar har försvårat för civilsamhällesor-
ganisationer att ta emot utländska medel och verka fritt 
i Ryssland. Följaktligen har vissa projekt inom miljö, 
demokrati och mänskliga rättigheter försenats och vissa 
projekt fått en annan inriktning. Sidas hantering av 
projekt har därför varit mer arbetsintensiv. Sida bedö-
mer, trots goda resultat av arbetet under rapporterings-
perioden, att det politiska läget gör det svårt att 
bedöma måluppfyllelse och effekterna av stödet på 
lång sikt. En portföljanalys för att identifiera nya aktö-
rer och metoder i syfte att stärka det framtida samarbe-
tet har genomförts. 

18. SAMARBETET MED RYSSLAND INOM 
MILJÖOMRÅDET SAMT INOM OMRÅDET DEMOKRATI 
OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Utöver inom utgiftsområde 7, Internationellt utveck-
lingssamarbete, bedriver Sida samarbete med Ryss-
land inom utgiftsområde 5, Internationell samverkan. 

Bakgrund
Inriktningen i stödet styrs av strategi för Sveriges stöd 
till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryss-
land 2014–2018. Sidas arbete omfattar 64 miljoner 
kronor årligen för ökad respekt för mänskliga rättig-
heter samt stärkt demokratisk utveckling och medbor-
garinflytande, samt för förbättrad miljö och begrän-
sad klimatpåverkan i Östersjöområdet. 

Genomförande
Samarbetet under Northern Dimension Environmen-
tal Partnership (NDEP) inom området miljöinfra-
struktur rör sig långsamt framåt. Konkreta resultat 
har efter vissa förseningar uppnåtts inom ramen för 
”Kaliningrad Wastewater in Small Towns Action 
Programme - Reconstruction and Modernisation of  
OKOS WWTP”. Det förbättrade reningsverket är 
sedan september 2014 i drift och renar avloppsvattnet 
från flera mindre städer i Kaliningradregionen. 
Utsläppsminskningarna uppskattas vara i storleksord-
ningen 150 kg kväve per dag och 61,5 kg fosfor per 
dag, en minskning med 38 procent respektive 88 pro-
cent för OKOS-verket. Det motsvarar dock endast 
0,03 procent respektive 0,3 procent av de totala 
utsläppsminskningarna till Östersjön sedan 1995. 
Därtill bidrog Sida med investeringsbidrag genom 
NDEP och en konsultfond på Nordic Investment 
Bank till projektet “Novgorod Water and Waste 
Water Services Rehabilitation Project” som genom-
fördes 2009–2013. Projektet har resulterat i minskade 
utsläpp till Östersjön om uppskattningsvis 105 ton 
kväve och 10 ton fosfor per år, samt till följd av ener-

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare inom ramen för samarbete inom 
Östersjöregionen ansvara för delar av samarbetet med Ryssland 
inom miljöområdet, genom att bland annat bidra till finansiering av 
insatser i anslutning till investeringsprojekt genom internationella  
finansiella institutioner (IFI), samt ansvara för samarbete inom  
området demokrati och mänskliga rättigheter.

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1404003&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1404003&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403660&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403660&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403660&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403660&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403660&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403670&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403670&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403670&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1052712&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1052712&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1052712&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1052712&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403581&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403581&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403581&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403581&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1403581&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1254704&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1254704&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1007235&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1007235&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1007235&redirect=true 
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/eutrophication/inputs-of-nutrients/developments-in-nutrient-inputs
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/eutrophication/inputs-of-nutrients/developments-in-nutrient-inputs
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/eutrophication/inputs-of-nutrients/developments-in-nutrient-inputs
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1404003&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1404003&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1404003&redirect=true
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europa som Regeringskansliet (UD) beslutar om. 
Redovisningen ska omfatta Sidas del av administra
tionen av den verksamhet som Regeringskansliet 
(UD) beslutar om.

Genomförande
Enligt Regleringsbrevet för budgetåret 2014, inklusive 
anslagssparande från 2013, disponerar Sida totalt 
10,2 miljarder kronor för utbetalning efter beslut av 
Regeringskansliet (UD). I och med att Sida dispone
rar medlen ingår de i Sidas redovisning och årsredo
visning (se kapitel 29 Finansiella dokument) trots att 
Sida inte beslutar om medlen. Enligt Reglerings
brevet undantas Sida att redovisa prognoser samt för 
att lämna en fördjupad redogörelse för bemyndigan
den i budgetunderlaget för dessa anslag och anslags
poster varför de inte ingår i redovisningen av finan
siella villkor.

Sidas uppdrag har i praktiken handlat om att gran
ska de till Regeringskansliet, främst UD, inkomna 
bidragsansökningarna, hantera utbetalningar av 
beslutade bidrag samt granska och bevaka återrap
portering och återkrav av bidrag. Process och arbets

19. SIDAS UPPDRAG AVSEENDE BIDRAGSHANTERING 
SOM REGERINGSKANSLIET (UD) BESLUTAR OM 

Bakgrund
Regeringen uppdrog åt Sida i Regeringsbeslut 
UF2010/37907/USTYR (2010–0623) att från den  
1 januari 2011 utföra vissa administrativa kontroll 
och prövningsmoment vid bidragshantering samt att 
praktiskt hantera utbetalningar och återkrav av vissa 
medel för anslagsposter inom Regeringskansliets 
(UD:s) ansvarsområde under utgiftsområde 7. Sida 
ska enligt Regleringsbrevet för budgetåret 2014 redo
visa prestationer rörande de administrativa kontroll 
och prövningsmomenten vid bidragshantering samt 
praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av 
medel för de anslagsposter inom anslag 1:1 Bistånds
verksamhet och anslag 2:1 Reformssamarbete i Öst

SIDAS INSTRUKTION 3 §

Myndigheten ska vidare för Regeringskansliets räkning utföra vis-
sa administrativa kontroll- och prövningsmoment vid bidragshan-
tering, praktiskt hantera utbetalningar och återkrav av vissa medel 
för anslagsposter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
som Regeringskansliet beslutar om, samt besluta om uppskov med 
den ekonomiska redovisningen i de fall revisionen inte är klar inom 
föreskriven tid.

Tabell 1: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tkr

2014 2013

Utfall
Utfall 

i %

Antal 
betal-

ningar1

Betal-
ningar 

i %

Förvalt-
nings-

kostnad/
anslag Utfall

Utfall 
i %

Antal 
betal-

ningar1

Betal-
ningar 

i %

Förvalt-
nings-

kostnad/
anslag2 

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

3 829 933 38 26 11 8 271 3 993 072 36 24 9 8 824

Multilaterala och interna-
tionella organisationer och 
fonder (ap 31)

5 999 208 60 41 17 13 060 6 774 187 61 67 26 14 952

Strategiskt inriktade bidrag 
(ap 33) 239 108 2 175 72 435 247 277 2 142 54 490

Reformsamarbete  
i Östeuropa (7.2:1.3) 1 185 0 1 0 0 36 516 1 28 11 245

Totalt 10 069 434 100 243 100 21 766 11 051 052 100 261 100 24   511

Inkluderat återbetalningar -24 047 -16 419

1 Varav 47 återbetalningar 2014 respektive 42 återbetalningar 2013. Angivna värden för utbetalningar och återbetalningar 2013 är något justerad.
2 Förvaltningskostnaden för 2013 har räknats om utifrån den princip för framtagande av förvaltningskostnaden per resultatområde som varit rådande 2014, se kapitel 

26, Förvaltningskostnader för biståndet totalt samt per strategistyrd verksamhet.
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beskrivningar har tagits fram med utgångspunkt i 
Regeringskansliets (UD:s) rutinbeskrivningar för 
bidragshantering. De prestationer som Sida har iden
tifierat som relevanta att redovisa för uppdraget fram
går av tabell 1 och 2. Varje insats motsvaras av ett 
eller flera Regeringskanslibeslut. Utfallet för 2014 års 
bidragsutbetalningar på berörda anslagsposter upp
går till totalt 10,1 miljarder kronor vilket framgår av 
tabell 1. Antalet utbetalningar uppgår till 243 vilket 
är en minskning med 18 jämfört med föregående år. 
Antalet öppna insatser har under 2014 ökat med 46 
till 475 vilket framgår av tabell 2. Antalet granskade 
ansökningar har under året ökat med 23 till 54. Antal 
granskade återrapporteringar har minskat från 120 
till 99. 

Sida har upprättat bemyndiganderedovisningen 
2014 för införande i Sidas årsredovisning. Se vidare 
kommentarer i avsnitt Finansiella dokument samt 
kapitel 38 Intern styrning och kontroll.

Tabell 2:  Insatser och förvaltningskostnader,  
antal och tkr

2014 2013

Antal öppna insatser1 475 429

Granskade ansökningar 54 31

Granskade återrapporteringar 99 120

Förvaltningskostnader totalt inkl. 
OH-kostnader2

21 766 24 511

Förvaltningskostnad per insats 46 57

Förvaltningskostnad per ut- och 
 inbetalning

90 96

1 Öppna insatser är insatser som ännu inte avslutats.
2 Förvaltningskostnaden för 2013 har räknats om utifrån den princip för  

framtagande av förvaltningskostnaden per resultatområde som varit  
rådande 2014, se kapitel 26, Förvaltningskostnader för biståndet totalt samt 
per strategistyrd verksamhet.
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Sida även gett stöd till Världsnaturfondens ”Market 
Transformation Initiative”. Programmet inriktas på 
globala handelsvaror såsom palmolja, timmer, bom-
ull, papper/pappersmassa och tonfisk. Syftet är att 
uppnå en mer hållbar produktion genom att arbeta 
med nyckelaktörer i leverantörskedjan, föra samman 
olika intressenter för att utveckla standarder och 
arbeta med certifiering. Programmet har bidragit till 
att miljöcertifieringen av produkter har ökat, till 
exempel för palmolja där den certifierade produktio-
nen steg från sex procent av den globala produktio-
nen 2011 till 16 procent 2014. Certifieringsarbetet 
har kommit längst i exportorienterade länder med 
relativt starka institutioner och det är en utmaning att 
involvera länder med svaga institutioner i arbetet. 

Sida samordnar nätverket Swedish Leadership for 
Sustainable Development som består av ett tjugotal 
ledande företag med svensk koppling. Genom att 
stärka inkluderande affärsmodeller och uppmuntra 
innovativa partnerskap inom utvecklingssamarbetet 
ska nätverket bidra katalytiskt till fattigdomsbekämp-
ning och hållbar utveckling. Deltagare är exempelvis 
Volvo Group, Investor, IKEA och H&M. Under det 
första året har till exempel textilbranschen gemen-
samt initierat ett projekt kring förbättrad användning 
av vatten- och kemikaliehantering i sina produktions-
led i syfte att bidra till att uppfylla generationsmålet.

Bedömning
Sidas arbete under rapporteringsperioden har bidra-
git till generationsmålet genom att stödja arbete som 
förhindrar och motverkar miljöproblem i utvecklings-
länderna. I enlighet med gällande policy för miljö och 
klimat i utvecklingssamarbetet har mainstreaming-
arbetet fokuserat på sektorer såsom vatten och sanitet, 
energi, urban utveckling samt jordbruk, skogsbruk 
och fiske.

20. generationSmålet

Bakgrund
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökande miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att nå 
målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom 
EU och i internationella sammanhang. Generations-
målet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen är på 
flera sätt relevant i Sidas verksamhet. Sida har fram-
för allt två viktiga roller i förhållande till generations-
målet. Den första är att som finansiär och dialogpart-
ner bidra till en förbättrad miljöförvaltning globalt 
och i enskilda länder. Det andra är att inom ramen 
för Sveriges politik för global utveckling (PGU) sam-
råda med andra svenska myndigheter och bidra med 
ett miljö- och utvecklingsperspektiv i frågor som rör 
handel, energi, klimat, miljö och andra politikområ-
den.

Genomförande
Under rapporteringsperioden gjordes riktade insatser 
inom miljöpolitik och förvaltning, skydd av biosfären, 
biologisk mångfald och naturvårdsområden för 
675 miljoner kronor. Än viktigare för generationsmå-
let är dock mainstreamingarbetet, där Sida betalade 
ut 2,3 miljarder kronor till insatser där miljö var ett 
huvudsyfte och ytterligare 5,3 miljarder kronor till 
insatser där miljö var ett delsyfte – sammanlagt 
45 procent av Sidas portfölj. 

Sida har bland annat genom det internationella 
utbildningsprogrammet för strategisk miljöanalys 
bidragit till kapacitetsutveckling och förbättrad miljö-
förvaltning hos myndigheter och organisationer. 
Under rapporteringsperioden har 26 tjänstemän från 
Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, Mocambique, 
Bangladesh, Kambodja, Laos, Myanmar, Vietnam 
och Rwanda utbildats i hur miljö- och klimataspekter 
kan integreras i planering och beslutsfattande.

SIDAS INSTRUKTION 3 §

myndigheten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för 
att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för 
miljöarbetets utveckling.

http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.61000&module=Document&subtype=61000&recno=757143&VerID=757105&AddBreadCrumb=0
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.61000&module=Document&subtype=61000&recno=757143&VerID=757105&AddBreadCrumb=0
http://www.sida.se/globalassets/global/partners/naringsliv/slsd-2pager-final-20140522.pdfhttp://www.sida.se/globalassets/global/partners/naringsliv/slsd-2pager-final-20140522.pdf
http://www.sida.se/globalassets/global/partners/naringsliv/slsd-2pager-final-20140522.pdfhttp://www.sida.se/globalassets/global/partners/naringsliv/slsd-2pager-final-20140522.pdf
http://www.sida.se/globalassets/global/partners/naringsliv/slsd-2pager-final-20140522.pdfhttp://www.sida.se/globalassets/global/partners/naringsliv/slsd-2pager-final-20140522.pdf
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.61000&module=Document&subtype=61000&recno=762779&VerID=762741&AddBreadCrumb=0 
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21. SamråD meD natUrVårDSVerKet om 
raPPortering aV SiDaS milJÖarBete 

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

Genomförande
Sidas redovisning av miljöledningsarbetet under rap-
porteringsperioden har lämnats i en särskild skrivelse 
(dnr 15/000148). 

Bedömning
Sidas bedömning framgår av den särskilda skrivelsen.

SIDAS INSTRUKTION 3 §

myndigheten ska vidare i fråga om sitt miljöarbete rapportera till 
naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapporter-
ing som behövs.
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utbildning inom antikorruption tagits fram i nära 
samarbete med UD för att motverka oegentligheter 
och korruption i biståndet. Behov av kompetensut-
veckling inom områden som finansiering och samver-
kansformer, analys av biståndets förutsättningar, 
insatshanteringsprocessen samt resultatkommunika-
tion är fortsatt stort. 

I syfte att stärka Sidas chefer som grupp har vi 
genomfört en utvärdering av samtliga chefer i orga-
nisationen. Denna visade att det fanns brister när 
det gällde tydlighet i rollen som arbetsledare samt 
inom området kommunikation. Dessa områden har 
vi hanterat i chefsnätverket under året. 

Sida har även genomfört en organisationsmätning 
under verksamhetsåret. Enkäten besvarades av drygt 
80 procent av medarbetarna, vilket är en minskning 
jämfört med undersökningen 2012. Resultatet visar 
på förbättringar inom i stort sett samtliga områden. 
De högsta värdena återfinns inom området arbetsen-
gagemang. Andra områden som visar förbättringar är 
hur vi följer upp våra resultat samt möjligheter till 
yrkesmässig och personlig utveckling. Låga resultat 
kan ses inom området återhämtning. Bedömningarna 
skiljer sig inte nämnvärt åt mellan medarbetare vid 
utlandsmyndigheterna och i Sverige.

Med vägledning av resultatet från organisations-
mätningen har avdelningarna identifierat områden 
att arbeta med på avdelningsnivå och åtgärderna 
kommer följas upp i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

Bedömning
Sida bedömer att omorganisationen enligt geografisk 
indelning har effektiviserat samarbetet med utrikes-
departementet. Vidare menar vi att bemannings-
rådets arbete leder till färre antal tjänstlediga och en 
mer strategisk hantering av personalresurserna vilket 
är ett steg i riktning mot en strategisk användning av 
Sidas resurser. Våra kompetensutvecklingsaktiviteter 
har bidragit till att stärka utvecklingen av myndighe-
tens kompetens.

Bakgrund
Sida har fortsatt arbetet med att utveckla myndighe-
tens organisation till att bli mer kostnadseffektiv med 
en verksamhet som bedrivs på ett resultatinriktat och 
uppföljningsbart sätt. 

Genomförande
Under 2014 har Sida genomfört en omorganisation 
med geografisk grund med ett mer samlat ansvar för 
tematiska strategier och anslagsposter. Vi har tillsatt 
en chefsekonom och fyra verksföreträdare som ska 
verka för ökad samverkan kring de fyra tematiska 
fokusområdena jämställdhet, mänskliga rättigheter 
och demokrati, miljö och hållbar utveckling samt 
hälsa. Syftet är att ta tillvara synergieffekter och tvär-
sektoriella angreppssätt och förbättra analysen av 
biståndets förutsättningar och på så sätt uppnå bättre 
resultat. Vi har också startat det nya centraliserade 
sekonderingsprogrammet till FN-systemet med åtta 
sekonderingar till UN Women, UNFPA, ILO, FAO 
och WHO. Programmet väntas fortsätta under 2015 
med fler sekonderingar till bland andra UNDP. 

Sida har även fortsatt med att kartlägga arbetet i 
processer i syfte att öka kvalitet och effektivitet i 
genomförandet av myndighetens kompetensförsörj-
ningsuppdrag. Arbetet med att utveckla en strategi för 
myndighetens kompetensförsörjning (HR-strategi) 
har också fortsatt. En ny befattningsstruktur har 
införts och ett bemanningsråd arbetar med att säker-
ställa effektivt utnyttjande av vår personal. Vi har 
även upphandlat ett IT-stöd (HRM-system) som till-
sammans med befattningsstrukturen och bemann-
ingsrådet ska stödja strategisk kompetensförsörjning 
och arbetet med resultatuppföljning på medarbetar-
nivå. Införandet av HRM-systemet sker under 2015, 
då det också förväntas få genomslag i organisationen.

Sida har genomfört kompetensutvecklingsinsatser 
inom resultat, uppföljning och utvärdering, samt 
insatshantering och etiska riktlinjer. Dessutom har en 

SIDAS INSTRUKTION 8 §

Myndighetens verksamhet ska organiseras så att den bedrivs på 
ett ändamålsenligt, resultatinriktat, kostnadseffektivt och upp-
följningsbart sätt. Myndighetens verksamhet ska organiseras så 
att oegentligheter och korruption i biståndet motverkas.

22. ORGANISATION AV SIDAS VERKSAMHET





När hembyn i Demokratiska republiken Kongo attackerades flydde Maesha Ngendo hals över huvud med sin man, tre barn och 
några släktingar. De hann inte få med sig några ägodelar och bor nu hos en värdfamilj i ett närliggande samhälle, Hombo. Med 
hjälp av ett kupongsystem har familjen själva kunnat välja ut det som de behöver på en marknad. Via det svenska stödet har de 
en fått ny köksutrustning och nya kläder och skor.
Foto: Ramon Sanchez Orense



Resultatredovisning enligt Sidas 
regleringsbrev
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och miljoner människor befinner sig på flykt. Tillgången 
till primärvård, sanitet, vatten och utbildning är fort-
farande begränsad. Klimatförändringen drabbar de 
mest utsatta och fattiga människorna i världen. 

Nedan redovisas strategigenomförandet på en 
aggregerad nivå i relation till delmålen i bistånds-
plattformen. En framgångsfaktor har varit att kombi-
nera globala, regionala och lokala strategier samt att 
skapa flexibilitet. Sidas långa erfarenhet och uthållig-
het har varit viktig. Att skapa synergier mellan strate-
gier och i vissa fall att ställa om strategigenomföran-
det har varit en nödvändighet. 

23. RESULTAT AV SIDAS STRATEGISTYRDA 
VERKSAMHET

I detta kapitel ges en kort sammanfattande beskriv-
ning och bedömning av verksamheten per bistånds-
politiskt delmål (Skr. 2013/14:131). I kapitel 4 åter-
finns en annan skärning av verksamheten. Där görs 
en resultatredovisning per anslagspost.

Biståndet genomförs i en allt mer föränderlig värld. 
Demokrati-utvecklingen visar en negativ trend och ger 
ett minskat utrymme för det civila samhället att agera 
och säkerställa sina rättigheter. Konflikterna har ökat 

REGLERINGSBREV, RESULTATREDOVISNING

Sida ska i årsredovisningen redovisa och analysera resultat av 
Sidas strategistyrda verksamhet. Redovisning ska baseras på den 
årliga strategirapporteringen och avse prestationer och effekter. 
Sida ska också i årsredovisningen göra en kort sammanfattande 
beskrivning och bedömning av verksamheten per biståndspolitiskt 
delmål.

Mål för Sveriges politik för global utveckling: 
Att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling

Mål för sveriges internationella bistånd: 
Att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck

Delmål 1 
Stärkt demokrati 
och 
jämställdhet, 
ökad respekt för 
mänskliga 
rättigheter och 
frihet från 
förtryck

Delmål 2 
Förbättrade 
möjligheterer  
för fattiga 
människor att 
bidra till och dra 
nytta av 
ekonomisk 
tillväxt och 
erhålla god 
utbildning

Delmål 3 
Förbättrad miljö, 
begränsad 
klimatpåverkan 
och stärkt 
motståndskraft 
mot 
miljöpåverkan, 
klimat- 
förändringar och 
naturkatastrofer

Delmål 4 
Förbättrad 
grundläggande 
hälsa

Delmål 5 
Värnad mänsklig 
säkerhet och 
frihet från våld

Delmål 6 
Räddade liv, 
lindrad nöd och 
upprätthållen 
mänsklig 
värdighet

Strategier för biståndsversamhet i länder eller regioner
Strategier för samarbetet med/genom multilaterala organisationer

Strategier för tematiskt inriktad biståndsverksamhet
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23.1 Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad 
respekt för mänskliga rättigheter och frihet 
från förtryck (delmål 1)

Bakgrund
Inom delmål 1 Demokrati och mänskliga rättigheter-
pågår biståndsverksamhet i samtliga samarbetsländer. 
I flertalet länder är stödet till demokrati och mänsk-
liga rättigheter det största samarbetsområdet och 
utgör 30 procent av Sidas totala budget och är där-
med även den största sektorn inom svensk bistånds-
verksamhet. 2014 uppgick stödet till 5,8 miljarder 
kronor. Den största delen av stödet kanaliseras genom 
insatser för att stärka demokratiskt deltagande och 
det civila samhället (36 procent av hela stödet och 
största delsektor). Övriga insatser berör mänskliga 
rättigheter (30 procent och den näst största delsek-
torn) samt offentlig förvaltning, rätts väsende och 
insatser med inriktning på ett öppnare medieklimat 
och fri tillgång till information.  

Genomförande 
På en övergripande nivå beskriver rapporteringen en 
negativ demokratisk utveckling, minskat utrymme för 
det civila samhället att verka samt politisk orolighet 
och instabilitet exempelvis i länder och regioner som 
Demokratiska republiken Kongo, Somalia, 
Afghanistan, Mellanöstern och Nordafrika (där 
Tunisien utgör ett positivt undantag) samt Ukraina. 
Detta stämmer väl överens med den beskrivning av 
internationella trender som förmedlas av oberoende 
forskning och initiativ. Demokratisk utveckling har 
stannat av den senaste tio-årsperioden och fler länder 
uppvisar nu en negativ trend. Sida bedömer att 
riskerna för utvecklingssamarbetet därmed är 
påtagliga vilket även påverkar resultat bedömningen. 
Trots negativa tendenser regionalt och på landnivå 
förmedlar Sidas rapportering goda resultat på 
insatsnivå.

I Kambodja visar stödet till lokal demokrati att 
insatser för att främja medborgerligt deltagande har 
ökat ansvarsutkrävandet på lokal nivå vilket bland 
annat har resulterat i att mark som fråntagits lokalbe-
folkningen har återförts i deras ägo i några fall. 
Exemplet visar dels på goda resultat för ansvarsutkrä-
vande vilket är ett dominerande inslag i strategierna. 
Det lyfter även fram frågan om mark rättigheter som 
är relevant i många samarbetsländer och direkt 
påverkar levnadsbetingelserna för fattiga och resurs-
svaga grupper och individer. 

Skatteverkets samarbete med Kosovos Ekonomi- 
och finansdepartement bidrar till att införa ett nytt 

system för fastighetsskatt som har resulterat i att kom-
munerna fått väsentligt ökade möjligheter till investe-
ringar. Stödet stärker det lokala självstyret och beslut 
och genomförande sker närmare medborgarna. 

Långsiktigt samarbete och kapacitetsuppbyggnad av 
revisionsmyndigheter i Kenya, Tanzania, Liberia och 
Moçambique, visar på goda resultat i de tre sist-
nämnda vad gäller kvalitet och omfattning av riksre-
visionen. Sida bedömer att effekterna kan avläsas 
genom en mer informerad, evidensbaserad och plu-
ralistisk debatt i media, parlament och civilsamhälle, 
om hur offentliga medel används. 

Under rapporteringsperioden har Sida presenterat 
en Demokratibarometer som visar hur breda 
angreppssätt under perioden 2009–2013 har bidragit 
till att 41 meningsfulla val har hållits på nationell nivå 
i 21 länder. Det har gjort det möjligt för 294 miljoner 
människor att utkräva ansvar och bestämma vem som 
ska styra landet. Goda resultat från valstöd rapporte-
ras från bland annat Liberia, Mali, Zimbabwe,  
Somalia, Tanzania och Ukraina.

Stöd till det civila samhället och demokratiserings-
aktörer genomsyrar hela Sidas arbete mot förtryck 
och för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett tyd-
ligt exempel är delsektorn yttrandefrihet och ett öpp-
nare medieklimat där stöd till det civila samhället 
ökar och 11 av 15 nationella program i Afrika söder 
om Sahara nu omfattar stöd till medieaktörer.

I Egypten har Sidas samarbetspartner Media 
Diversity Institute (MDI) bidragit till att hålla frågan 
om mångfald aktuell och har lyft fram marginalise-
rade gruppers röster i media. Projektverksamheten 
har ökat medvetenheten om mediernas roll för att 
stärka integrationen i det egyptiska samhället. Den 
har skapat initierade debatter om dessa frågor bland 
inflytelserika personer och beslutsfattare. Under rap-
porteringsperioden främjades även debatten om 
”mångfald i medierna”. Organisationen arbetar 
också för att journalistutbildningen vid fyra universi-
tet ska omfatta frågor om delaktighet och integration. 
En oberoende utvärdering av projektet har lyft fram 
de innovativa resultat som MDI, med Sidas stöd, har 
uppnått i Egypten.

Satsningen på att främja yttrandefrihet märks även 
inom det globala stödet till demokrati och mänskliga 
rättigheter som ytterligare har konsoliderats under 
rapporteringsperioden. I strategigenomförandet finns 
idag bland annat stöd till arbetet inom större multi-
laterala organisationer som FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation 
(UNESCO) kring yttrandefrihet, regionala samarbets-
organisationer som The Association for Progressive 
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Communications (APC) samt stöd till mindre aktörer 
såsom Tactical Technology Collective. Under hösten 
har en utvärdering av de ICT-relaterade insatserna 
genomförts för att få en bättre överblick över hur 
arbetet bör ske framöver. Sida bedömer att ICT-
insatserna har integrerats på ett relevant sätt i strategi-
genomförandet och bidrar till att stärka arbetet för 
demokrati och mänskliga rättigheter.

 
Ökad jämställdhet och stärkt egenmakt för kvinnor 
och flickor
Jämställdhet finns på den internationella agendan och 
framgångar sker framförallt normativt genom för-
bättrad lagstiftning men också genom flickors skol-
gång och kvinnors ökade deltagande och inflytande i 
politiken bland annat i Latinamerika och Afrika. 
Globalt återstår stora utmaningar inom könsrelaterat 
våld, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
samt kvinnors ekonomiska egenmakt. Fundamenta-
lism med religiösa och politiska förtecken påverkar 
kvinnors rättigheter negativt. 

Jämställdhet är en av tre tematiska prioriteringar i 
det svenska biståndet. Sida använder regeringens 
modell för jämställdhetsintegrering med en jämställd-
hetsanalys följd av tre angreppssätt: riktade insatser, 
integrerade insatser samt dialog. Under rapporte-
ringsperioden utgjorde cirka 15 procent av portföljen 
utbetalade medel där jämställdhet är huvudsyftet, 
medan cirka 70 procent är insatser där hänsyn tas till 
jämställdhet. Sidas dialogarbete kring jämställdhet 
med kvinnor och flickor i fokus, och med män och 
pojkar som aktörer är strategiskt och konsekvent där 
motvindsfrågor som sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) och köns relaterat våld är priorite-
rade. 

Sidas riktade jämställdhetsinsatser omfattar följ-
ande områden: kvinnors politiska ledarskap, kvinnors 
ekonomiska egenmakt, prevention av könsrelaterat 
våld, sexuell och reproduktiv hälsa, utbildning för 
flickor och kvinnor, riktat arbete för stärkande av 
kvinno-organisationer och institutioner, samt arbete 
för män och pojkars delaktighet för jämställdhet.  

Jämställdhetsfokus är särskilt starkt inom sekto-
rerna mänskliga rättigheter, demokrati och jämställd-
het samt hälsa och utbildning. Det finns också många 
goda exempel av jämställdhetsintegrering inom 
övriga sektorer, bland annat inom vatten och sanitet. 
Sida presenterade under rapporteringsperioden 
Biståndsbarometern för jämställdhet där resultat 
inom ramen för nio indikatorer presenterades för 
perioden 2009–2013. 

Under denna tid har Sida bidragit till följande 
utveckling: 

 ■ 22 länder har tagit fram166 lagar, lagförslag och 
policies som medfört förbättringar i jämställdhet 

 ■ 8,3 miljoner flickor har fått tillgång till utbildning
 ■ 1 miljon kvinnor har fått tillgång till finansiella 

tjänster 
 ■ 12 miljoner flickor och pojkar har fått möjlighet till 

sexualundervisning
 ■ 1 miljon män har fått utbildning om och engagerat 

sig för, ökad jämställdhet
 ■  230 000 personer inom hälso- och rättssektorn har 

fått utbildning om könsrelaterat våld och 
 ■ 1 500 organisationer som arbetar för jämställdhet 

har fått stöd.

Under rapporteringsperioden svarade Sida på reger-
ingens uppdrag om hur myndigheten kan öka jäm-
ställdhetsintegreringen. Sida integrerar jämställdhet i 
verkets huvud- och delprocesser och verkar aktivt för 
metodutveckling och kunskapsutveckling där verkets 
jämställdhetsnätverk är centralt. En ökad jämställd-
hetsintegrering kan uppnås genom stärkt styrning och 
uppföljning, förstärkt kunskaps- och kompetensut-
veckling samt genom särskilda satsningar inom icke-
sociala sektorer, i det multilaterala samarbetet samt 
inom nya former för utvecklingsfinansiering. Sidas 
analys överensstämmer med slutsatserna från två 
aktuella översyner av jämställdhetsarbetet inom 
utvecklingssamarbetet: OECD/DAC Gendernets 
rapport From ambition to results – Delivering on 
gender equality in donor institutions samt slutsatser i 
UNU WIDER:s rapport Aid and Gender Equality.

Bedömning
Sida bedömer att inriktningen på det samlade stödet 
under rapporteringsperioden ligger väl i linje med 
prioriteringarna för demokrati och mänskliga rättig-
heter i delmål 1. 

Sida anser att den pågående trenden mot ett mins-
kat utrymme för det civila samhället att organisera sig 
och bedriva påverkansarbete har negativ effekt för 
alla målformuleringar under delmålet. Den har på ett 
allvarligt sätt begränsat möjligheterna för människor 
som lever i fattigdom och förtryck att utkräva sina 
medborgerliga och politiska rättigheter. Utvecklingen 
ställer större krav på Sida att utnyttja ett brett 
angrepps sätt inom demokrati och mänskliga rättigheter 
till att förbättra möjligheterna för civila samhällets 
aktörer att utöva demokratiskt inflytande. Breda 
reformprogram, främst offentlig finansiell styrning, 

62

reSultatredoviSninG enliGt SidaS reGlerinGSBrev

Sidas årsredovisning 2014

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1417531&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1417546&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1417546&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413322&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413322&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413333&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413333&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413347&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413347&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413356&redirect=true
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=784982&VerID=784942&AddBreadCrumb=61000
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=784982&VerID=784942&AddBreadCrumb=61000
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=784982&VerID=784942&AddBreadCrumb=61000
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1328578&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1328578&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1328578&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1328578&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1328578&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413365&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413373&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413373&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1413376&redirect=true


63Sidas årsredovisning 2014

och mer riktade stöd till kapacitetsutveckling av vik-
tiga statliga institutioner på nationell och lokal nivå 
(som ombudsmannafunktioner, valkommissioner, 
revisions- och statistikmyndigheter) visar på positiva 
effekter av långsiktigt och flexibelt stöd, som även 
bidrar till det civila samhällets möjligheter att verka. 
Anti-korruptionsinsatser är exempel på ett sådant 
brett förhållningssätt som stöds genom många olika 
ingångar som till exempel förvaltningsreformer, stöd 
till civila samhället och mediekampanjer. Här har 
Sida dokumenterat goda erfarenheter av att uppnå 
resultat.

Sida bedömer att det är fortsatt viktigt att arbeta 
för att stärka synergier mellan civila samhällets roll 
för att mobilisera och kanalisera demokratiskt del-
tagande och statliga institutioners roll. Det kan för-
bättra förutsättningarna för medborgare och demo-
kratiseringsaktörer att delta politiskt, utkräva ansvar och 
därmed stärka statens kapacitet att leva upp till sina åta-
ganden om mänskliga rättigheter. Sverige och Sida bör 
använda biståndspolitisk dialog för att ytterligare tydlig-
göra svenska prioriteringar och förstärka synergier mel-
lan medborgare, civila samhället och staten. 

Sidas bedömning är att målen i strategierna för 
2014 i allt väsentligt kommer att nås med undantag 
för genomförandet i Irak och Afghanistan. Utma-
ningarna för att främja demokrati och mänskliga 
rättig heter är idag större än vid någon annan tid-
punkt under den senaste tio åren. 

Sidas bedömning är också att det bilaterala bistån-
det bidragit till delmålet ökad jämställdhet och stärkt 
egenmakt för kvinnor och flickor.
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23.2 Förbättrade möjligheter för fattiga 
människor att bidra till och dra nytta av 
ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning 
(delmål 2)

Bakgrund 
Sida arbetar med stöd och dialog på bilateral, regio-
nal och global nivå för att bidra till delmål 2 som 
avser stöd till utbildning, sysselsättning, privatsektor-
utveckling, handel, livsmedelssäkerhet, social trygg-
het, forskning samt informations- och kommunika-
tionsteknologi. Det handlar om rätten att erhålla 
utbildning av god kvalitet och att skapa förutsätt-
ningar för inkluderande ekonomisk utveckling. 
Sidas ansats är att dessa två delar är ömsesidigt för-
stärkande.

Sida arbetar med att stärka fattiga människors 
möjlighet till produktiv sysselsättning utifrån ett 
utbuds- och efterfrågeperspektiv. Det handlar om att 
stödja utbildning på alla nivåer, inklusive yrkesutbild-
ning, att bidra till förbättrad tillgång till social trygg-
het, att stödja mer inkluderande marknader med kon-
centration på privatsektorutveckling för att skapa 
produktiva jobb samt möjligheter för ökad handel. 
Utbildning är en mänsklig rättighet och Sida fokuse-
rar på barns absoluta rätt till utbildning. Utbildning 
är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle 
och till att stödja jämlikhet och jämställdhet. Sida ger 
stöd till forskning och uppbyggnaden av forsknings-
miljöer i samarbetsländerna för att öka kapaciteten 
att utforma nationell och regional utvecklingspolitik. 

Genomförande 
En utbildad arbetskraft är en förutsättning för inklu-
derande ekonomisk utveckling. Som resultaten nedan 
illustrerar har Sida bidragit till att fattiga människor 
har fått ökade möjligheter att bidra till och dra nytta 
av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning. 
Det svenska stödet till utbildningssektorn i Tanzania 
har bland annat bidragit till en reformering av utbild-
ningssystemet med syfte att förbättra kvaliteten i 
undervisningen inom främst grundskolan. Samtidigt 
har antalet elever inom yrkesutbildning och högre 
utbildning ökat markant och många nya lärare har 
anställts. Det svenska budgetstödet har bidragit till att 
offentliga investeringar i utbildning har ökat och i dag 
finns grundskolor och gymnasieskola i varje distrikt 
samtidigt som yrkesskolor etableras över hela landet. 

Sida har de senaste åren utvecklat samarbeten för 
att stödja yrkesutbildning genom så kallade ”public 
private development partnerships”. I Etiopen sker 
detta genom yrkesutbildning av mekaniker i samver-

kan med Volvo, civilsamhället och, i begränsad 
omfattning, den etiopiska staten. Det övergripande 
målet med projektet är att 85 procent av de examine-
rade ungdomarna ska ha erhållit ett produktivt jobb 
inom ett år. Alla är fortfarande i utbildning.

Det Sida-stödda programmet Musika i Zambia 
syftar till att förbättra tillgången till marknader för 
småjordbrukare. Programmet har hittills resulterat i 
att 56 600 jordbrukare har fått en inkomstökning  
genom att sälja på en fungerande marknad. 

I Palestina har frånvaron av ett fredsavtal och 
blockaden av Gaza resulterat i en svag och isolerad 
ekonomi. I Palestina arbetar Sida särskilt med kvin-
nors försörjning genom företagande. Det svenska stö-
det har under rapporteringsperioden bidragit till att 
255 kvinnliga småföretagare fått stöd i att utveckla sin 
affärsidé varav 60 har utvecklat detaljerade affärspla-
ner. Finansieringen består av gåva och mikrolån med 
målsättningen att kvinnor genom sin affärsverksam-
het ska bli självförsörjande. Kvinnor i östra Jerusalem 
är särskilt utsatta genom få arbetstillfällen, bristande 
grundläggande service, små utbildningsmöjligheter 
och våld i hemmen. 

I Moldavien har ett samarbete initierats med Inter-
national Finance Corporation (IFC) med syfte att för-
bättra affärsklimatet. Det inkluderar förenklade regler 
för att starta företag, få bygglov samt jordbruksregler. 
Vidare har myndigheten för livsmedelssäkerhet fått 
etableringshjälp för att kunna uppfylla EU:s krav och 
därmed öka exportmöjligheterna.

I samtliga länder där Sida ger stöd till utbildning 
går dock utvecklingen relativt långsamt på grund av 
brister i kapaciteten hos myndigheterna, eftersatt 
infrastruktur och kulturella sedvänjor som missgynnar 
kvinnor och flickor. Antalet barn i skolan har ökat 
kraftigt de senaste åren och fler barn går längre i sko-
lan. Ökande barngrupper har dock resulterat i brister 
i kvaliteten i undervisningen. Idag saknas cirka en 
miljon lärare bara i Afrika söder om Sahara. Sida 
bedömer att stöd till utbildning är strategiskt viktigt 
för att förbättra möjligheterna för fattiga människor 
att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt.

Många samarbetsländer, framför allt i Afrika söder 
om Sahara, har det senaste decenniet haft en relativt 
hög ekonomisk tillväxt. Samtidigt är möjligheterna 
för fattiga människor att bidra till och dra nytta av 
denna tillväxt begränsad. Fattigdomen är fortsatt 
utbredd och ojämlikheten är hög och på sina håll 
ökande. Orsakerna till detta är flera, inklusive att till-
växten i många fall skett i sektorer som skapar få jobb 
och med låg spridningsgrad, dåligt affärsklimat samt 
marknader som exkluderar fattiga människor. Vidare 
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är samverkan mellan utbildningssystem och arbets-
marknad otillräcklig i de flesta samarbetsländer i 
Afrika. Detta leder till att många elever går ut skolan 
utan nödvändiga kunskaper för att försörja sig och sin 
familj och ta del av den ekonomiska utvecklingen. 
Dessutom misslyckas utbildningssystemen med att 
svara mot arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Utvecklingen innebär att Sida har ökat sitt fokus på 
sysselsättningsfrågor samt tagit initiativ till att ytter-
ligare förstärka fattigdomsfokus i strategierna och 
insatserna. Synergierna mellan olika områden såsom 
stöd till utbildning och stöd till inkluderande markna-
der ökar därmed. Flera initiativ har också tagits regi-
onalt och globalt. Sida bedömer att det är viktigt att 
fortsätta arbetet med att stärka individers, samhällens, 
länders och regioners motståndskraft. Det gäller för-
mågan att förutse risker, hantera katastrofer och kri-
ser samtidigt som man åtgärdar de underliggande 
orsakerna, återhämtar sig och fortsätter att utvecklas. 
Social trygghet och livsmedelstrygghet är viktiga 
dimensioner av motståndskraft. 

Bedömning
Sidas bedömning är att det svenska biståndet har 
bidragit till att barns och ungdomars möjligheter till 
utbildning förbättrats, samt att biståndet har skapat 
förutsättningar för produktiv sysselsättning för fattiga 
människor. Det har skett genom att stärka fattiga 
människors yrkeskunskaper, stödja företagande inom 
jordbruket samt att ge stöd till en företagsmiljö som 
främjar små och medelstora företag samt handel. 
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23.3 Förbättrad miljö, begränsad 
klimatpåverkan och stärkt motståndskraft 
mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 
naturkatastrofer (delmål 3)

Bakgrund
Sida arbetar med stöd och dialog på bilateral, regio-
nal och global nivå för att bidra till delmål 3. 

Inriktningen på Sidas verksamhet skiljer sig mellan 
regionerna. Stödet till Afrika söder om Sahara omfat-
tar även initiativ för att skapa synergier mellan de 
bilaterala och regionala stöden. Sydost- och Sydasien 
hör till de områden i världen som är värst hotade av 
klimatförändringar samtidigt som det bredare miljö-
hotet är påtagligt i storstäder och tätbefolkade länder 
med relativt god ekonomisk tillväxt. Med ökat väl-
stånd följer ökade miljökonsekvenser, då tillväxten till 
stor del är beroende av nyttjande av naturresurser 
som ofta innebär att fattiga människor drabbas. Det 
svenska samarbetet syftar till att minska dessa effekter.

Regeringen beslutade om en ny strategi för Sveri-
ges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan 
och Turkiet 2014–2020 under våren 2014. Resultat-
område 3 i strategin har fokus på miljö och klimat 
och kommer, med undantag för i Turkiet, att i hög 
grad bidra till uppfyllelse av det biståndspolitiska del-
målet 3. Samarbetet omfattar såväl bilaterala som 
regionala och globala insatser. 

Genomförande
Sida har arbetat med resultatförslag och operationali-
sering av strategier. Åtta resultatförslag har tagits 
fram för Afrika. Arbetet med resiliens (motstånds-
kraft) mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 
naturkatastrofer har särskilt uppmärksammats. Inte-
greringen av miljö och klimat i insatserna för Afrika 
har också stärkts under rapporteringsperioden. Ett 
exempel på resultat är från ett projekt i Burkina Faso 
(Decentralisation for Pro-Poor Forest Governance in 
Burkina Faso) som genomförts av icke-statliga Tree 
Aid. Projektet kompletterar Programme d’Appui au 
Secteur Forestier som är ett stöd till skogssektorn. 
Projektet är innovativt eftersom det har utarbetat 
modeller för kommunal skogsförvaltning i samarbete 
med åtta kommuner, andra lokala aktörer och miljö-
ministeriet i linje med landets politik för decentralise-
ring. Det har även hjälpt ministeriet med att inrätta 
en tankesmedja med uppdrag att hitta konkreta sätt 
att genomföra decentraliseringen. 900 bybor varav 
400 kvinnor har utbildats i planering, uppföljning, 
förebyggande av konflikter och entreprenörskap.  
Projektet har bidragit till att hushållen på landsbygden 

har ökat sin inkomst med 70 procent från 750 kronor 
år 2007 till 2 700 kronor år 2012. Idag finns det fem-
ton skogskommittéer och sexton skogsrådgivare i lan-
dets kommuner. Tree Aid har dessutom tillsammans 
med de åtta kommunerna utarbetat ett program för 
att sprida erfarenheterna till samtliga Burkinas cirka 
100 skogskommuner.

Inom klimatområdet ligger tonvikten på uppbygg-
nad av institutionell kapacitet och normativ kunskap. 
Samarbetet med Stockholm Environment Institute, 
World Resources Institute och International Institute 
for Environment och Development är katalytiskt då 
dessa internationella organisationer stöder FN:s ram-
konvention för klimatförändringars (UN Framework 
Convention for Climate Change) senaste klimatrap-
port. Även inom andra delområden (vatten och 
energi) bidrar effektiviseringar som leder till minskad 
klimatpåverkan. Sida har under rapporteringsperio-
den fortsatt med stöd till bland annat Global Water 
Partnership som är en viktig aktör för att främja styr-
ning och förvaltning av vattenresurser för en miljö-
mässigt hållbar och rättvis utveckling. En annan viktig 
global aktör är SwedBio, som genom konsultationer, 
dialogseminarier och deltagande i förhandlingar 
bidragit till att traditionell kunskap (utvecklade kun-
skapssystem hos exempelvis ursprungsfolk) har fått 
uppmärksamhet och erkännande bland annat i FN:s 
panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES). Resultaten har betydelse både på global och 
lokal nivå för lokalsamhällens och ursprungsfolks status 
och inflytande i förvaltningen av jordens ekosystem.

Inom det regionala Asienprogrammet och för att 
uppnå målet för fokusområde 3, hållbart nyttjande av 
naturresurser för förbättrade försörjningsmöjligheter, 
har resultatet för the Center for People and Forest 
(RECOFT) bidragit till att lokalbefolkningens rättig-
heter och försörjning samt frågan om miljömässig 
hållbarhet integrerats i nationella skogs- och utveck-
lingsplaner. Strategisk samverkan med näringslivs-
aktörer bidrar också här till måluppfyllelse. 

I Palestina är miljö- och klimatfrågan central i upp-
byggnaden av stärkt kapacitet för samhällsbyggnad 
och infrastrukturutveckling. Ett särskilt fokus ligger på 
tillvaratagandet av vattenresurser där flera av Sidas 
insatser sker i Gaza, som brottas med stora utma-
ningar vad gäller vatten och sanitet med tillhörande 
miljöfrågor.

Inom det regionala samarbetet i Mellanöstern och 
Nordafrika är hållbar användning av regionens vatten-
resurser ett av huvudområdena där effekterna av kli-
matförändringarna beaktas. Verksamheten inriktas på 
stöd till gränsöverskridande samarbete kring gemen-

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1392259&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1392259&redirect=true 
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1429198&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1429198&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1429198&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1429198&redirect=true
UNDP/DEEP, DEEP-Women Entrepreneurs Brief Report as of 12th September, 2013. Sid ? �Totally 255 women reached, 60 women are in the process of developing their business plans to words the develop of their start ups. Once the targeted women enter into the business plan development phase, the most appropriate financing model will be determined to ensure relevant and effective access to the necessary resources needed to build and operate the project�� �Women who live in the C areas which characterized by being mostly rural and marginalized suffer from difficulties in access to services such as education and employment in addition to domestic violence.�
UNDP/DEEP, DEEP-Women Entrepreneurs Brief Report as of 12th September, 2013. Sid ? �Totally 255 women reached, 60 women are in the process of developing their business plans to words the develop of their start ups. Once the targeted women enter into the business plan development phase, the most appropriate financing model will be determined to ensure relevant and effective access to the necessary resources needed to build and operate the project�� �Women who live in the C areas which characterized by being mostly rural and marginalized suffer from difficulties in access to services such as education and employment in addition to domestic violence.�
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samma vattenresurser och integrerad vattenanvänd-
ning. Detta arbete är nära kopplat till politiska proces-
ser där samarbete på teknisk nivå kan bidra till en 
fredlig utveckling i regionen.

Bedömning
2014 har karakteriserats av ett fortsatt arbete kring 
förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt 
motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatföränd-
ringar och naturkatastrofer. Sida har många miljö- 
och klimatrelaterade insatser på bilateral och regional 
nivå, framför allt i Afrika, samt ett antal globala stöd 
till internationella miljö- och klimataktörer. I flera 
insatser sker idag ett samarbete mellan globala Sida-
finansierade aktörer och regionala samt bilaterala 
Sida-samarbeten. Den övergripande bedömningen är 
att det finns möjligheter till fortsatt utveckling av 
synergier. 
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23.4 Förbättrad grundläggande hälsa 
(delmål 4) 

Bakgrund
För att bidra till att uppnå delmål 4 bedriver Sida 
verksamhet inom hälso-området samt inom vatten 
och sanitet.

Den globala hälsan förbättras i snabb takt. Mödra-
dödligheten globalt har reducerats med nästan 
50 procent på 20 år och antalet barn under fem år 
som dör har minskat från 12 miljoner 1990 till 
6,3 miljoner 2013. Det svenska biståndet har bidragit 
till de stora framsteg som skett även i låginkomstlän-
der för kvinnors och barns hälsa. Under tidsperioden 
1996 till 2013 har barnadödligheten i Zambia mins-
kat från 197 till 75 och mödradödligheten från 649 
till 398. Utvecklingen är dock ojämn och konflikt-
drabbade länder visar inte samma positiva utveckling. 
Trots nämnda förbättringar saknar fortfarande 
748 miljoner människor tillgång till säkert dricksvat-
ten, och så många som 2,5 miljarder människor sak-
nar tillgång till förbättrad sanitet, något som i hög 
grad bidrar till barna- och mödradödligheten, häm-
mar barns normala tillväxt och i förlängningen leder 
till stora samhällsekonomiska bortfall.

Hälsoportföljen innehåller insatser på tre nivåer; 
stöd till globala organisationer, regionalt stöd till 
Afrika och bilateralt stöd till bland annat Demo-
kratiska republiken Kongo (DRK), Somalia, Syd-
sudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Bangladesh och 
Myanmar. Andra sektorer som bidrar till delmål 4 är 
forskningsrelaterade insatser inom hälsa samt det 
humanitära biståndet som ofta innehåller stora hälso-
komponenter. Ett annat viktigt resultatområde inom 
delmål 4 är vatten och sanitet. 

Hälsoportföljen karakteriseras av att en stor andel av 
stödet kanaliseras via globala organisationer. Det bila-
terala stödet går i hög utsträckning till länder i Afrika. 
Där präglas flera av mottagarländerna av pågående 
konflikt och svaga system (Somalia, Sydsudan, DRK). 
Andra mottagarländer har relativt väletablerade struk-
turer för genomförande inom sektorn (Zimbabwe, 
Zambia, Uganda). Tematiskt ligger ett starkt fokus på 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
som utgör cirka 63 procent samt på millenniemål 4 
(minskad barnadödlighet) och millenniemål 5 (minskad 
mödradödlighet), som tillsammans utgör 56 procent. 
Insatser mot hiv/aids utgör 25 procent. Inom vatten 
och sanitet ligger särskild fokus på barns och kvinnors 
hälsa samt kapacitetsförstärkning. Även inom forskning 
inriktas stödet på barnhälsa, SRHR, infektionssjukdo-
mar samt tillförlitlig hälsodata.

Genomförande
Sedan 2012 har stödet till globala vatten och sanitets-
program mer än fördubblats. Ökningen kan hänföras 
till Sveriges starka engagemang i globala insatser för 
att uppnå allmän tillgång till vatten, sanitet och 
hygien, samt åtagandet att minska barnadödligheten 
och förbättra mödrahälsan. 

Det starka fokus som finns i portföljen på ökad till-
gång till hälso- och sjukvårdstjänster för fattiga kvinnor 
och barn, med betoning på SRHR, ligger väl i linje 
med prioriteringarna i delmål 4. Det gäller även i 
relation till sjukdomsbördan i låginkomstländer där 
mödra- och barnadödligheten fortfarande är mycket 
hög trots stora framsteg de senaste 20 åren. Tonvikten 
i biståndet ligger i att ge kvinnor och barn tillgång till 
grundläggande hälsotjänster.

Hälsoarbetet har under andra halvan av 2014 
präglats av ebolautbrottet i Västafrika. Sidas stöd har 
gått till sjukvårds kliniker och personal men också till 
insatser för att nå ut med information och för att 
kunna nå avlägsna och svårtillgängliga platser på 
landsbygden. En del av stödet har också riktats till 
barn som blivit sjuka eller förlorat en eller båda sina 
föräldrar. Sidas stöd har bland annat gått till Svenska 
Röda Korset, Rädda Barnen, Plan, Action Contre le 
Faim och International Rescue Committee för arbete 
i Guinea, Sierra Leone och Liberia.

Formuleringar i plattformen kring hälsosamma 
liv och icke smittsamma sjukdomar har i mindre 
utsträck ning hanterats i insatsportföljen under rap-
porteringsperioden. Icke smittsamma sjukdomar får 
en ökad betydelse i takt med den socioekonomiska 
utvecklingen och den samtidiga minskningen av 
smittsamma sjukdomar samt mödra- och barnadöd-
lighet. En slutsats är att Sveriges hälsobistånd i ökad 
utsträckning bör stärka våra samarbetsländers möjlig-
heter att hantera denna utveckling.

Erfarenheter från Sydsudan och andra länder i 
konflikt påvisar behovet av att Sida utvecklar och 
samlar kunskap i konfliktkänslighet och evidens kring 
hälsosystem i konflikt- och postkonfliktområden. Sida 
har också under rapporteringsperioden genomfört 
utbildning i hur vi bättre kan utveckla synergier mel-
lan det humanitära biståndet och utvecklingsbistån-
det. Utbildningen har lett till ökad medvetenhet och 
kunskap hos de som arbetar med hälsa och humani-
tärt stöd på Sida vilket i förlängningen antas leda till 
bättre kvalitet på biståndet. 

Biståndsplattformen betonar betydelsen av att 
biståndet bidrar till att stärka nationella hälsosystem 
vilket sker både via direkt bilateralt stöd och globalt 
genom normativt tekniskt stöd till länder via Världs-

http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=791146&VerID=791099&AddBreadCrumb=61000
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=791146&VerID=791099&AddBreadCrumb=61000
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=791152&VerID=791105&AddBreadCrumb=61000
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=791152&VerID=791105&AddBreadCrumb=61000
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=791152&VerID=791105&AddBreadCrumb=61000
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112727/1/9789241507240_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112727/1/9789241507240_eng.pdf?ua=1
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/sanitation.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/sanitation.pdf
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hälsoorganisationen (WHO). Bistånd via nationella 
hälsoministerier ger möjligheter att direkt bidra till 
institutionsförstärkning. Sveriges bilaterala hälsostöd 
kanaliseras i huvudsak via FN, Världsbanken och fri-
villigorganisationer och endast i mycket begränsad 
omfattning direkt till hälsoministerierna. Detta beror 
delvis på att biståndet verkar i miljöer där staten inte 
har tillräcklig kapacitet eller där det finns politiska 
skäl att inte gå via staten (till exempel Uganda som ett 
resultat av den restriktiva lagstiftningen om homo-, 
bi- och transpersoner i landet) eller där korruption 
varit ett hinder. Sida måste vara särskilt uppmärksam 
på att säkerställa att insatser innehåller institutions-
utvecklade komponenter.

Dialog och påverkansarbete är viktigt inom mot-
vindsområden. De är ofta relaterade till SRHR som 
säkra aborter, sexualundervisning samt frågor om 
homo-, bi- och transpersoners rättigheter. Sida 
arbetar både med riktat stöd inom dessa områden via 
civilsamhället men också genom dialog. Utrikesdepar-
tementet har tagit fram ett dialogmaterial för SRHR 
som kommer att kunna bidra till en effektivare dialog. 
Sida bedömer att dialogen inom dessa områden 
skulle kunna vara mer strategisk och tydligare resul-
tatinriktad. 

Bedömning
Hälsobiståndet karakteriseras av en stor mängd 
givare samt globala partnerskap och initiativ vilket 
gör givarsamordning, såväl på landnivå som globalt, 
betydelsefull för att uppnå effektivitet och resultat. 
Erfarenheter från landsamarbetet bör kommuniceras 
till global nivå för att bidra till att stärka genomslaget 
för svenska positioner på styrelsenivå inom FN-syste-
met och inom de stora globala initiativen.

En global dialog har förts genom Sanitation and 
Water for All-plattformen i syfte att öka den globala 
politiska prioriteringen för förbättrad tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien för fattiga människor. 
Regeringen i Bangladesh har som exempel utlovat en 
separat budgetpost för vatten och sanitet inom ramen 
för denna plattform. 

Erfarenheter visar att det finns tydliga synergi-
effekter när påverkansarbete, kunskapsutveckling och 
bistånd för ökade hälsotjänster kombineras. De bästa 
resultaten har uppnåtts inom områden som Sverige 
prioriterat och drivit under många år samt inom olika 
program, exempelvis SRHR-frågor, där insatserna 
bland annat gäller tillgång till barnmorskor och säkra 
aborter. Inom arbetet med hiv/aids är erfarenheten 
att stöd till civilsamhället är avgörande om man vill 
bidra till förändrade beteenden och attityder. 

Sidas bedömning av arbetet under rapporterings-
perioden är att det fungerat bra tack vare en väl sam-
manhållen portfölj med tydliga resultatmål och 
utnyttjade synergier mellan bilaterala, regionala och 
globala insatser.

http://dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&module=Document&subtype=61000&recno=791160&VerID=791113&AddBreadCrumb=61000
http://sanitationandwaterforall.org
http://sanitationandwaterforall.org
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23.5 Värnad mänsklig säkerhet och frihet från 
våld (delmål 5)

Bakgrund
En allt större andel av biståndet går till länder präg-
lade av avsaknad av mänsklig säkerhet och frihet från 
våld. Av de 51 länder som kategoriserades som svik-
tande stater enligt DAC har Sida-verksamhet i Afgha-
nistan, Colombia, Demokratiska republiken Kongo 
(DRK), Etiopien, Guatemala, Irak, Kenya, Liberia, 
Mali, Myanmar, Palestina, Rwanda, Somalia, Sudan, 
Sydsudan, Uganda, Zimbabwe samt Mellanöstern 
och Nordafrika. För att värna mänsklig säkerhet kom-
binerades globala, regionala och landspecifika insat-
ser.

I 17 av Sidas strategier finns mänsklig säkerhet som 
resultatområde med inriktning på folkligt deltagande 
i fredsprocesser, konfliktlösning och försoning på lokal 
och nationell nivå, fredsvinster, freds- och statsbygg-
nad samt minskat könsrelaterat våld samt FN:s säker-
hetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säker-
het. Specifika insatser inom reformering av 
säkerhetssektorn, civilt fredsbyggande, fredsbeva-
rande och röjning av landminor uppgick till 565 mil-
joner kronor.

Genomförande
Sida har arbetat systematiskt med konfliktanalys för 
att stärka Sidas förändringsteori. Konfliktkänslighets-
analys har under rapporteringsperioden stärkts i 
Sidas insatshantering och kompetensutveckling har 
genomförts genom skräddarsydda utbildningar samt 
aktiv rådgivning. I Uganda gavs till exempel stöd i 
konfliktkänslighetsanalys till insatser i gräns- och olje-
utvinningsområden. I Liberia var konfliktkänslighet 
vägledande i val av modalitet och geografisk inrikt-
ning, exempelvis prioriterades Nimba och Grand 
Cedeh-regionerna samt att programmet för mark-
nadsutveckling inom jordbruket integrerade mark-
nads- och konfliktanalys. 

Sidas bistånd har präglats av flexibilitet. Den flexi-
bla delen i det globala anslaget för mänsklig säkerhet 
har möjliggjort stöd till fredsprocessen i Colombia, 
Khmertribunalen i Kambodja samt insatser i område 
C i Palestina. Eskalering av konflikten i Syrien och 
Irak, liksom i Sydsudan, har krävt omställning mot 
humanitära behov samt stärkt fokus på säkerhet för 
personal. Viktiga framgångsfaktorer för flexibilitet var 
lokalt ägarskap, långsiktighet samt flexibla stödfor-
mer.

Sida har lång och bred erfarenhet av stöd till dia-
logfrämjande, förtroendeskapande, försoning och 

övergångsrättvisa. I Somalia bidrog Sida till lösningen 
av en klankonflikt i Burao, Somaliland, genom stöd 
till en försoningskonferens för 50 klanledare. Sida har 
även till exempel bidragit till att 16 säkerhetskommit-
téer etablerats, 15 säkerhetsplaner utarbetats, 2 500 
personer tränats i konfliktlösning samt att 36 000 per-
soner genomgått minriskutbildning. I östra DRK har 
Sida bidragit till analys av grundorsaker till konflikter 
samt konfliktförebyggande genom att bidra till lokala 
rundabordssamtal som utvecklats till plattformar för 
konfliktförebyggande. I Darfur, Sudan, har Sida stött 
160 mekanismer för konfliktlösning, vilka har gag-
nat146 500 individer och lett till 98 inkomstgenere-
rande aktiviteter i syfte att stärka eftersatta grupper. 
En utmaning har varit kvinnors aktiva deltagande i 
konfliktlösningsaktiviteter. I Guatemala har Sidas stöd 
bidragit till att den före detta presidenten Ríos Montt 
dömdes till 80 års fängelse för folkmord och brott mot 
mänskligheten. En kort tid därefter annullerades 
domen av konstitutionsdomstolen. Trots detta 
bedöms rättegången och den fällande domen vara en 
framgång då den givit återupprättelse till offer och 
överlevande. Sida har bidragit till att lagen om över-
gångsrättvisa i Tunisien antagits genom vilken en san-
ningskommission upprättats med uppgift att bringa 
klarhet i brott mot mänskliga rättigheter, begångna 
sedan självständigheten 1956. Brott mot kvinnor och 
barn utgör kärnfrågor.

I Colombia bidrog Sida till nio regionala möten för 
drabbade av den väpnade konflikten, i vilka 2800 
personer från 1723 organisationer deltog. Mötena 
möjliggjorde erfarenhetsutbyte och utmynnade i 60  
förslag för hur mänskliga rättigheter och sanning ska 
beaktas i fredsavtalen. Dessa överlämnades till par-
terna som inspel i pågående fredssamtal. Ett exempel 
på ”fredsvinster” i Uganda är stöd till förbättrade 
ekonomiska möjligheter för återvändande internflyk-
tingar i norr till småskaligt jordbruk. Programmet 
nådde 255 000 personer och har lett till att samtliga 
hushåll i målgruppen fått livsmedelssäkerhet. Avkast-
ning vid försäljning av jordbruksprodukter ökade med 
upp till 100 procent, tack vare bättre utsäde, förbätt-
rade jordbruksmetoder och kollektiv marknadsföring. 

Framgångsrika exempel som kombinerar statsbygg-
nad och fredsvinster är Sidas stöd till decentralisering 
i Somalia, vilket stärkte tjänstemän och politiker i sju 
distrikt i Somaliland, sju distrikt i Puntland samt två 
distrikt i södra-centrala Somalia. I Somaliland och 
Puntland redovisades resultat i form av ett ökad till-
gång till utbildning och infrastruktur. I Sydsudan 
stöddes statsbyggnad på provinsnivå genom infra-
struktur för kommunal administration, ett fängelse 

http://www.oecd.org/dac/incaf/FSR-2014.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/FSR-2014.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/FSR-2014.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/FSR-2014.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/FSR-2014.pdf
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med kapacitet för 200 interner, utveckling av statlig 
radiokommunikation, polisstationer och vattenreser-
voarer. I Afghanistan stöddes den givargemensamma 
Afghanistan Reconstruction Trust Fund, som säkrade 
statliga grundfunktioner. 

Sida har i DRK bidragit till återintegrering av före 
detta stridande och barnsoldater i lokalsamhällen 
med fokus på utbildning, arbetstillfällen samt förso-
ning. Även i Mali stöddes återintegrering av före detta 
barnsoldater.

Sidas stöd till reglering och kontroll av små och 
lätta vapen (SALW) uppgår till tio miljoner kronor. 
Jämställdhetsaspekten är viktig då förekomst av 
SALW leder till ökat våld mot kvinnor.

Sidas stöd till säkerhetssektorreform uppgick till 81 
miljoner kronor och inriktades på reform av polisvä-
senden bland annat i Liberia, Kenya, Serbien och 
Colombia. Fokus låg på att stärka brottsförebyggande 
och utredande kapacitet samt övergång till ett med-
borgarnära polisväsende. En slutsats är att stöd till 
centrala reformer måste kompletteras med insatser på 
lokal nivå.

Sida har bidragit till genomförandet av New Deal, 
särskilt i Liberia och i Somalia. I Somalia anpassades 
Sidas insatser till den Compact som beslutats samt att 
ambassaden deltog aktivt i samordnings- och arbets-
grupper.

Sida har stärkt genomförandet av FN:s säkerhets-
rådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
globalt genom exempelvis UN Women, vilket bidrog 
till ökad säkerhet för syriska kvinnor och flickor i flyk-
tingläger samt jämställdhetsexpertis i FN:s medlings-
team. I Colombia kombinerades bistånd med politisk 
dialog samt budskap i sociala medier och TV för att 
synliggöra kvinnor som aktörer för fred. Det har 
bidragit till att antalet kvinnor i regeringens delega-
tion ökat från noll till två. I DRK arbetade Sida med 
det kongolesiska genderministeriet för att fokusera på 
fred och kvinnors säkerhet samt framhöll dessa frågor 
systematiskt i extern kommunikation, liksom i stabili-
seringsinsatser. På lokal nivå stöddes grupper där 
kvinnor och män diskuterade jämställdhet, makt och 
könsrelaterat våld. Det bidrog till förändrade normer 
och beteenden samt ökad andel kvinnor på beslutsfat-
tande positioner, bland annat i Sydkivu där kvinnor 
innehar 40 procent av ministerposterna i det provin-
siella parlamentet.

Vad gäller minskat könsrelaterat våld prioriterades 
dels fokusskifte från kvinnor och flickor som offer till 
aktörer, dels normerande arbete som inkluderade 
män och pojkar. I Afghanistan har inter-ministeriella 
mekanismer för att rapportera, behandla och koordi-

nera fall av könsrelaterat våld etablerats i tio provin-
ser. Utbildningar har genomförts och 18 skyddade 
boenden har etablerats och 161 rättsfall för kvinnor 
har behandlats. I Guatemala har Sida bidragit till att 
kvinnor aktivt deltagit i processer om sexuellt våld 
under konflikten. Fällande domar med långa fängel-
sestraff  uppnåddes i över tio fall. 

Bedömning 
Sida har bidragit till delmålet genom en kombination 
av globala, regionala och landspecifika insatser, samt 
ett flexibelt angreppssätt, vilket har gynnat insatser-
nas genomslag. Vi har prioriterat långsiktigt engage-
mang för uppbyggande av stater genom att systema-
tiskt stärka konfliktförebyggande och 
konfliktkänslighet i insatser. 

Antalet våldsamma konflikter har ökat och flera 
har eskalerat under rapporteringsperioden. Samtidigt 
har könsrelaterat våld, både i konflikt- och fredstid, 
nått alarmerande nivåer. Detta visar på fortsatt hög 
relevans av mänsklig säkerhet i svenskt utvecklings-
samarbete. Sidas förebyggande av könsrelaterat våld, 
kvinnors utsatthet i konflikt, samt konsekvenser av att 
kvinnor utesluts från fredsprocesser i kombination 
med Sidas breda, långsiktiga jämställdhetsarbete, har 
bidragit till ökad uppmärksamhet under rapporte-
ringsperioden. Könsrelaterat våld har också lyfts som 
prioritering i Sidas centrala styrdokument.   
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23.6 Räddade liv, lindrad nöd och 
upprätthållen mänsklig värdighet (delmål 6)

Redovisningen av detta delmål har slagits samman 
med redovisningen av anslagsposten humanitära 
insatser (ap. 1, sidorna 14-16) då de är i stort iden-
tiska.
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vara låga och elförsörjningen inte alltid tillräckligt till-
förlitlig för företagens behov. I utvärderingen uttrycks 
detta som ”missed opportunities”. Det konstateras 
också att elektrifieringen inte hade minskat använd-
ningen av biomassa för matlagning, vilket är ett stort 
miljö- och hälsoproblem, framför allt för kvinnor.

Bedömning
Sida delar utvärderarnas bedömning om att 
elektrifiering bör ses som en nödvändig men inte 
tillräcklig åtgärd för socioekonomisk utveckling och 
fattigdomsminskning. Den bör placeras i ett bredare 
utvecklings- och fattigdomsperspektiv, därför 
rekommenderas bland annat breda ansatser inom ett 
begränsat geografiskt område snarare än maximering 
av antalet elanslutningar.

24. STRATEGISKA UTVÄRDERINGAR 

Bakgrund
Sida genomför varje år ett antal strategiska och 
decentraliserade utvärderingar av verksamheten. De 
publiceras i Sidas publikationsdatabas som nås via 
www.sida.se. Strategiska utvärderingar handlar i regel 
om verksövergripande frågor. De är viktiga för gene-
raldirektörens styrning av myndigheten och redovisas 
i årsredovisningen. Utfallet 2014 är att arbete har 
pågått med tre strategiska utvärderingar. Två av dessa 
har tidsmässigt skjutits fram och en, Sidas elektrifie-
ringsinsatser, har publicerats.
För att ge underlag till Sidas lärande och styrning 
från strategiska utvärderingar bildade myndigheten 
Evidensgruppen i slutet av 2012. Den har till uppgift 
att analysera gjorda utvärderingar och föreslå rele-
vanta åtgärder för beslut av GD.

Genomförande
Utvärderingen av Sidas eletrifieringsinsatser gjordes 
för att dra lärdomar kring hur elektrifieringsprogram 
bör utformas för att på bästa sätt bidra till minskad 
fattigdom. En litteraturstudie samt fältstudier av fyra 
avslutade elektrifieringsprogram, varav två i Tanzania 
och två i Mocambique, låg till grund för slutsatser 
och rekommendationer.

Utvärderingen visar att insatserna låg väl i linje 
med landets prioriteringar och att de omedelbara 
målen, uttryckta i antal nya elanslutningar, hade upp-
nåtts och i många fall överskridits. Antalet hade också 
ökat konstant vilket innebär att resultat av detta slag 
måste ses över tid. Däremot hade fattiga människor 
bara dragit nytta av programmen i begränsad omfatt-
ning eftersom de inte har råd att ansluta till elnätet. 
Utvärderarna pekar på att fattiga människor ändå 
kan dra indirekt nytta av elektrifieringen, till exempel 
genom elektrifierade skolor och sjukhus, gatlyktor 
som ger förbättrad säkerhet, förbättrad kommunika-
tion och ekonomisk utveckling. Anslutningsnivåerna 
inom skolor och hälsoinstitutioner visade sig dock 

REGLERINGSBREV

Vidare ska Sida redovisa sammanfattningar samt slutsatser av  
de strategiska utvärderingar som har publicerats av myndigheten 
under rapporteringsperioden .
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 tabell 25.2: antal myndighetssamverkan och 
utbetalningar ( exklusive universitet, högskolor och 
forskningsråd), mnkr

Sidas samarbete med svenska myndigheter har under 
rapporteringsperioden varit på jämförbara nivåer 
med tidigare år, även om Sida gjort utbetalningar till 
något färre antal myndigheter. Sida finansierade 38 
myndig heters utvecklingssamarbete under 2014, att 
jämföra med 43 myndigheter (2013) och 50 myndig-
heter (2012). De totala utbetalningarna till svenska 
myndigheter har ökat samtidigt som utbetalningar 
gjorts till färre myndigheter. Det beror bland annat 
på att myndigheterna i ökad utsträckning samarbetar 
i större projekt, samt Sidas ökade finansiering av 
humanitära insatser under 2014 genom Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta gör 
MSB till den myndighet som Sida gjort störst utbetal-
ningar till under rapporteringsperioden. Den höga 
utbetalningsnivån till MSB förklaras av ökat antal 
internationella konflikter, humanitära katastrofer som 
ebola-utbrottet i Västafrika, samt krig i Syrien, Irak, 
Gaza, och Libyen.

Sida finansierar delar av myndighetens arbete i 
samband med humanitära kriser samt kapacitetsstär-
kande insatser, framför allt katastrofriskreducering. 
Samarbetet mellan Sida och MSB har vidareutveck-
lats och 2014 ingicks en treårig överenskommelse för 
att effektivisera samarbetet och verksamhetens 
genomförande. 

Även Universitets- och högskolerådet (UHR) har 
erhållit stora utbetalningar under rapporteringsperioden. 

25. tjänSteexport 

bakgrund
Svenska myndigheter tillför utvecklingssamarbetet 
specialistkompetens. Sida har under rapporterings-
perioden stärkt samordningen av myndighetens 
samarbete med olika partner. Kapacitetsutvecklings-
insatser för myndigheter har genomförts under rap-
porteringsperioden inom områden såsom jämställd-
het och anti-korruption. Sida har genomfört 
årsmöten med samarbetsparter och har tillsammans 
med myndigheter  organiserat ett tematiskt semina-
rium kring sysselsättningsfrågor i utvecklingsländer. 
Sida har vidare under rapporteringsperioden medver-
kat till bildandet av myndigheternas Nätverk för 
Lärande (N4L).

tabell 25.1:  utfall topp tio svenska myndigheter 
2014, mnkr

topp 10 myndigheter mnkr

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 252

Universitets- och högskolerådet 143

Statistiska centralbyrån 49

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 34

Kemikalieinspektionen 30

rikspolisstyrelsen 24

Skatteverket 20

naturvårdsverket 17

Kommerskollegium 17

Lantmäteriverket 16

Övriga myndigheter 63

totalt 664

regleringsbrev

Sida ska även göra en samlad redovisning av den verksamhet som 
bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter (andra myn-
digheters biståndsfinanfierade verksamhet och tjänsteexport). 
redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, 
en analys och bedömning av verksamhetens resultat samt 
mervärdet av myndighetssamverkan.
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Myndigheten hanterar på uppdrag av Sida praktik- 
och utbytesprogram som ger yngre personer interna-
tionella erfarenheter och kompetenser som är merite-
rande för framtida anställningar inom globalt 
utvecklingssamarbete. Sidas samarbete med UHR 
har under rapporteringsperioden omfattat utveckling 
av både befintliga och nya program, till exempel ett 
praktikprogram för svenska myndigheter. 

tabell 25.3: utbetalningar till myndigheter  
(exklusive universitet, högskolor och forskningsråd) 
per sektor, procent

Demokrati, mänskliga rättigheter
 
Forskning, 4%

Humanitärt bistånd, 37%

Hållbar samhällsbyggnad, 2%
Jord- och skogsbruk, 1%

Konflikt, fred och säkerhet, 3%
Marknadsutveckling, 10%
Miljö, 8%
Utbildning, 3%

Övrigt, 17%

och jämställdhet, 15%

Fördelningen av utbetalningar per sektor har föränd-
rats inom myndighetssamarbetet från föregående år. 
Den kraftiga ökningen av stöd för humanitära insat-
ser betyder att Sida under 2014 finansierade en större 
andel humantiära insatser än insatser för demokrati/
mänskliga rättigheter.  

genomförande
Under en tioårsperiod har Rikspolisstyrelsen (RPS) 
bidragit till Serbiens reformering av offentlig sektor 
som ett led i landets närmande till EU. Samarbetet 
har stärkt kapaciteten hos offentliganställda chefer 
samt bidragit till att reformera Polismyndigheten 
exempelvis genom att modern kriminalteknisk kapa-
citet har byggts upp på myndigheten. Dessutom har 
ett modernt utbildningslaboratorium bildats vid Bel-
grads polishögskola. Vidare genomförs två pilotpro-
jekt, i städerna Novi Sad och Kraljevo, i syfte att 
införa underrättelsebaserade arbetsmetoder. Inom 
samarbetet har också en ny läroplan för brottsplats-
kurser införts på landets polishögskola. Samarbetet 
fungerar väl, men det har varit en utmaning att få 
förväntat genomslag för jämställdhetsfrågor i insat-
sen. RPS ska därför stärka samarbetet med ministeri-
ets ledning och i ökad grad involvera samtliga 27 
lokala polisdirektorat och deras ledningar.

Arbetsförmedlingens samarbete med Kambodjas 
National Employment Agency (NEA), som startade 

2013 och som avslutas 2015, ska bidra till en väl fung-
erande arbetsmarknad. Samarbetet sker inom ramen 
för landets National Youth Strategy. Programplanen 
omfattar åtgärder för att öka anställningsbarheten 
bland ungdomar samt stödja yrkesutbildning och 
entreprenörskap, men också åtgärder för att förstärka 
och vidareutveckla NEA. En utmaning under rappor-
teringsperioden har varit att identifiera rätt samar-
betspartner vilket medförde att programstarten för-
senades. Samarbetet har resulterat i en etablering av 
två Youth Centres respektive två Job Centres där ung-
domar kan få karriärvägledning och erbjudande om 
arbete. Genom ungdomsverksamheten har fler än 
500 ungdomar fått yrkesvägledning, cirka 100 ungdo-
mar har utbildats i entreprenörskap och uppskattnings-
vis 1 900 arbetssökande har erbjudits arbete via NEA. 

bedömning
Svenska myndigheter har genom sin sak- och förvalt-
ningskompetens bidragit till positiva utvecklings resultat 
i samarbetsländer. Resultatet av myndigheternas insat-
ser 2014 visar också att de genom sina samarbeten 
lyckats integrera och bidra till ökat genomslag av 
svenska prioriteringar inom områden såsom jämställd-
het och demokratiutveckling.

 http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414821&redirect=true
 http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414821&redirect=true
 http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1414821&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1426540&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1426540&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1426540&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1426540&redirect=true
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Sidas arbetsprocesser
Sidas verksamhet definieras antingen som lednings-, 
styrnings-, och stödjande processer eller som huvud-
processer. I huvudprocesserna utförs myndighetens 
uppgifter i enlighet med förordningen (2010:1080) 
med instruktion för Sida, medan lednings- styrnings-, 
och stödjande processer skapar förutsättningar för 
och ger stöd till huvudprocessernas genomförande.5

5 Lednings-och styrningsprocesser består av: Planera och följa upp verksam-
heten, Kompetensförsörja, Hantera interna regler, Utveckla verksamheten, 
Följa upp efterlevnad av lagar, förordningar, regler och processbeskrivningar, 
Informera och kommunicera, Hantera styrelsearbete. Huvudprocesser består 
av: Bereda, genomföra och följa upp strategier (Övrigt arbete på ambassad), 
Bistå regeringen med expertstöd, Tillvarata och sprida kunskap och erfaren-
heter, Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC, 
Tillgängliggöra information om svenskt bistånd, Anordna utbildning och kom-
petensutveckling för utvecklingssamarbetets aktörer, Administrera bidrags-
hantering som Regeringskansliet beslutar om. Stödjande processer består 
av: Hantera rättsliga tvister, Hantera misstankar om korruption och oegent-
ligheter, Hantera disciplinärenden, Upphandla varor och tjänster, Tillhanda-
hålla IT-service, Hantera intern service, Hantera arkiv och dokument, Hantera 
löpande finansiell redovisning och betalningar, Hantera arbetsmiljö och hälsa, 
Hantera säkerhetsarbete.

26. FÖRVALTNINGSKOSTNADER FÖR BISTÅNDET 
TOTALT SAMT PER STRATEGISTYRD VERKSAMHET

Sida strävar efter att vara en modern och effektiv 
myndighet. Genom att göra saker på rätt sätt och 
arbeta i ändamålsenliga och effektiva processer bidrar 
vi till att på ett effektivt sätt uppnå regeringens mål 
för verksamheten. I följande avsnitt redovisas och 
kommenteras utvecklingen mellan insatta resurser 
och uppdrag. Avsnittet avslutas med en slutsats och en 
kort metodöversikt med information om tillvägagång-
sättet vid fördelning av förvaltningskostnader och 
urval av nyckeltal. De uppgifter som kommenteras 
finns i tabell 4.10 i avsnitt 4 och i tabellerna 26.1(a-b) 
–26.4 (a-c).

Övergripande fördelning och utveckling av 
förvaltningskostnader
Sidas totala verksamhetskostnader för 2014 uppgår 
till 1084 miljoner kronor vilket är en ökning med 
knappt en procent jämfört med 2013.1 Kostnader 
redovisade under förvaltningsanslaget minskade dock 
under året med 0,7 procent.2 Sida har i enlighet med 
finansiella villkor i regleringsbrevet3 finansierat vissa 
personalkostnader genom att belasta anslaget 1:1 
biståndsverksamhet. Sidas årsarbetskrafter var under 
året 606 vilket innebär en ökning med knappt 4 pro-
cent jämfört med 2013.4 Förvaltningskostnader som 
anges i detta avsnitt definieras som verksamhetskost-
nader enligt resultaträkningen. 

1 För mer information om Sidas verksamhetsutfall se Resultaträkningen avsnitt 
29-37.

2 Totalt utfall på förvaltningsanslaget under 2012 uppgick till 926 miljoner 
kronor och 2013 till 980 miljoner kronor och 2014 till 973 miljoner kronor.

3 RB 2014: Redovisning av vissa kostnader, punkt 2: som har belastat anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finan-
siera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovis-
ningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgiv-
ning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna 
söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

4 Från 562 årsarbetskrafter 2012 exklusiva NE och BBE till 580 årsarbetskraf-
ter 2013 exklusive NE och BBE till 606 årsarbetskrafter exklusive NE och BBE 
(642 inklusive NE och BBE).

REGLERINGSBREV

I årsredovisningen ska en resultatredovisning presenteras av hur 
verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på 
volym och kostnader. Sida redovisar i enlighet med Reglerings-
brevet alla förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet, totalt 
och fördelat per strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och 
redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet.

  RESULTATREDOVISNING ENLIGT SIDAS REGLERINGSBREV
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Stödjande, lednings- och styrningsprocesser
Sammanfattningsvis har kostnaderna inom Sidas 
stödjande processer minskat under året.

Kostnaderna för Sidas arbete inom stödjande pro-
cesser uppgick 2014 till knappt 125 miljoner kronor 
vilket utgör knappt tolv procent av Sidas totala kost-
nader (närmare tio procent av tiden). Skillnaden i 
andel av nedlagd tid mellan 2014 och 2013 är i det 
närmaste försumbar för kategorin. Däremot har den 
nedlagda tiden minskat betydligt sedan 2012, vilket 
förklaras av en ändrad klassificering av processer mel-
lan 2012 och 2013. Kostnaden har minskat med 
drygt 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2014. 
Andelen använd tid och motsvarande kostnader för 
de olika processer som omfattas av processkategorin 
har endast förändrats marginellt från 2013.

Sammanfattningsvis har kostnaderna inom led-
nings- och styrningprocesserna minskat marginellt.

Andelen abetad tid inom lednings- och styrnings-
processer har minskat marginellt från föregående år. 
Den arbetade tiden är fortsatt högre än 2012, vilket 
främst beror på en förändrad klassificering av proces-
ser. Kostnaden uppgick till knappt 369 miljoner kro-
nor, en minskning med knappt fyra miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Kostnaden utgör drygt  
34 procent av Sidas totala förvaltningskostnad. Led-
nings- och styrningsprocessernas andel av de totala 
kostnaderna har minskat med en procentenhet. 
Under 2014, liksom året innan, har mest resurser 
inom processkategorin lagts på att förvalta och 
utveckla verksamheten, vilka uppgått till drygt 12 
procent av den totala förvaltningskostnaden (inklude-
rar kostnader för exempelvis IT-drift). Under 2014 
påbörjades arbetet med att byta ut såväl ekonomisys-
tem som planeringssystem. Dessutom fortsatte arbetet 
med att utveckla beslutstöd och att vidareutveckla 
insatshanteringssystemet. Utvecklingsarbetet bedöms 
komma att intensifieras 2015–2016. Förvaltningskos-
tanden för processen har dock minskat något under 
2014 jämfört med 2013. I den löpande förvaltningen 
har mest tid använts för arbetet med planering och 
uppföljning vilket har ökat något under 2014 i jämfö-
relse med 2013.

Sammantaget har andelen av nedlagd tid och kost-
nader för stödjande processer och lednings- och styr-
ningsprocesser minskat med drygt 0,5 procentenheter 
sedan föregående år, vilket motsvarar en kostnads-
minskning på drygt 19 miljoner kronor. Sida bedö-
mer att denna utveckling är positiv då våra samlade 
resurser i allt högre grad används för att genomföra 
vårt huvuduppdrag. 

Huvudprocesser
Sammanfattningsvis har Sidas arbete och kostnader 
inom huvudprocesserna ökat marginellt.

Av tabell 26.2 framgår att arbetet inom huvud-
processerna gradvis ökat under perioden 2012–2014, 
 vilket är i linje med Sidas målsättning. Under 2014 
användes 59 procent av den arbetade tiden till Sidas 
huvudprocesser, vilket är en ökning med 0,6 procent-
enheter jämfört med 2013. Ökningen jämfört med 
2012 är 4 procentenheter. Förvaltningskostnaderna 
ökade 2014 med drygt 6 procent till 590 miljoner 
kronor, vilket motsvarar cirka 55 procent av den 
totala förvaltningskostnaden. 

Bereda, genomföra och följa upp strategier
Av Sidas huvudprocesser kostade processen Bereda, 
genomföra och följa upp strategier, som bland annat omfat-
tar dialogarbete, utarbetande av resultatförslag och 
insatshantering, närmare 531 miljoner kronor. Det 
motsvarar närmare hälften av de totala kostnaderna 
2014. Arbetet upptog också drygt hälften av den sam-
lade arbetade tiden för Sida under året (52 procent). 
Förvaltningskostnaderna har ökat med drygt sex pro-
cent jämfört med 2013. Uttryckt som andel av Sidas 
totala förvaltningskostnader var ökningen drygt två 
procentenheter. Inom processkategorin upptog arbe-
tet närmare 90 procent av tiden och kostnaderna. 
Sidas huvudsakliga uppdrag är att genomföra 
biståndsinsatser, vilket hanteras inom processen. 
Insatshanteringen delas upp i delprestationerna: 
 Planera beredning/bereda och avtala insatser och Följa upp och 
resultatstyra/avsluta insatser vilka motsvarar beslutade 
och avtalde insatser samt insatser med utfall/avslu-
tade insatser i tabell 26.3.

Tabell 26.3 visar att antalet beslutade och avtalade 
insatser har sjunkit under treårsperioden (2012–2014).
Insatser med utfall och avslutade insatser har också 
minskat under året. Sammantaget indikerar utveck-
lingen att Sidas ambition om färre insatser får 
genomslag i verksamheten. 

Tidsredovisningen har under tidigare år visat på en 
successiv ökning av tidsåtgång och kostnader för pre-
stationen Planera beredning/bereda och avtala insat-
ser viket fick till följd att prestationstypen nästan var 
lika resurskrävande som arbetet med att Följa upp 
och resultatstyra/avsluta insatser. Under 2014 tycks 
dock denna utveckling ha brutits då nedlagd tid på 
beredning och avtalande har minskat med fem pro-
centenheter samtidigt som arbetet med uppföljning 
och avslutande av insatser ökat med närmare fyra 
procentenheter. Fördelningen av tid mellan processer 
uppgår 2014 till 34 procent för Planera beredning/
bereda och avtala insatser och 66 procent för Följa 
upp och resultatstyra/avsluta insatser. Kostnaderna 
följer denna utveckling. Mer arbete och resurser har 
därmed lagts på uppföljningsarbetet samtidigt som 
beredning och avtalsskrivande har tagit mindre tid i 
anspråk, vilket är i linje med Sidas målsättning.
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 RESULTATREDOVISNING ENLIGT SIDAS REGLERINGSBREV

Tabell 26.2:  Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, mkr

  2014 2013 2012

  Andel tid
Förvaltningskostnad  Förvaltningskostnad  

OH fördelad Andel tid
Förvaltningskostnad  Förvaltningskostnad  

OH fördelad Andel tid
Förvaltningskostnad  Förvaltningskostnad  

OH fördelad

Andel Kostnad Andel Kostnad Andel Andel Kostnad Andel Kostnad Andel Andel Kostnad Andel Kostnad Andel

Lednings & styrningsprocesser 31,3% 369 34% 0 0% 32,3% 373 35% 0 0% 22,7% 223 23% 0 0%

Huvudprocesser 59,0% 590 54% 1 084 100% 58,4% 557 52% 1 070 100% 56,0% 550 56% 984 100%

Bereda, genomföra och följa upp strategier1 52,3% 531 49% 974 90% 51,4% 499 47% 959 90% 52,1% 512 52% 915 93%

 - Utarbeta resultatförslag 1,0% 9 1% 16 1% 3,3% 28 3% 55 5%  -  -  -  -  -

 - Bereda och avtala insatser 12,2% 111 10% 204 19% 17,2% 153 14% 294 27%  -  -  -  -  -

 - Följa upp och avsluta insatser 23,4% 242 22% 445 41% 19,5% 177 17% 339 32%  -  -  -  -  -

 -  Anordna utbildning och kompetensutveckling för utvecklings-
samarbetets aktörer

0,5% 5 0% 8 1% 0,2% 13 1% 25 2% 1,6% 16 2% 29 3%

 - Övrigt strategirelaterat arbete2 15,2% 164 15% 301 28% 11,2% 128 12% 246 23%  -  -  -  -  -

Bistå regeringen med expertstöd 0,9% 6 1% 12 1% 0,7% 4 0% 8 1% 0,9% 9 1% 15 2%

Tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 4,7% 38 4% 70 6% 5,2% 37 3% 71 7% 1,4% 14 1% 25 3%

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 0,4% 2 0% 3 0% 0,5% 3 0% 5 0% 0,8% 8 1% 14 1%

Tillgängliggöra information om svenskt bistånd 0,2% 2 0% 3 0% 0,3% 2 0% 3 0% 0,3% 3 0% 5 0%

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 0,5% 12 1% 22 2% 0,4% 13 1% 25 2% 0,6% 6 1% 10 1%

Stödprocesser 9,7% 125 12% 0 0% 9,2% 140 13% 0 0% 21,4% 210 21% 0 0%

Total 100% 1 084 100% 1 084 100% 100% 1 070 100% 1 070 100% 100% 984 100% 984 100%

1  Inkluderar kostnader för arbete med strategistyrd verksamhet samt icke-strategistyrt arbete med Twinning and Technical Assistance Information Exchange (TAIEX)
2  Inkluderar process 201 ”Utveckla, genomföra och följa upp strategier”, 20102 ”Utveckla resultatmatriser” samt 20104 ”Genomföra halvtidsöversyn av strategier”

Tabell 26.3:  Antal prestationer och förvaltningskostnader inom huvudprocessen ”Bereda, genomföra och följa upp 
strategier”, tkr

  2014 2013 2012

Antal

Förvalt-
ningskost-
nad per 
 prestation 
OH fördelat Antal

Förvalt-
ningskost-
nad per 
prestation 
OH fördelat Antal

Förvalt-
ningskost-
nad per 
 prestation 
OH fördelat

Antal beslutade och avtalade insatser 681 300 856 343 989  -

Antal insatser med utfall och avslutade insatser 3011 148 3 053 111 2 919  -

Antal genomförda kapacitetsutvecklingskurser* 26 92 15 - 16 -

Antal deltagare under kapacitetsutvecklingskurser* 669 4 550 - 450 -

Antal genomförda resursbaskurser* 48 137 31 - 23 -

Antal deltagare under resursbaskurser* 1169 6 950 - 800 -

Antal överlämnade resultatförslag till Regeringen 4 3935 8 6 834  -  -

* Kostnaderna är inte jämförbara över åren pga införandet av nya koder för tidredovisning avseende prestationerna under 2013.
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Utveckling av kostnader och prestationer för 
utvecklingssamarbetet per anslagspost
I följande avsnitt beskrivs utvecklingen av prestationer 
och kostnader av Sidas strategistyrda verksamhet 
aggregerat till anslagspostnivå. Här har den del av 
Sidas förvaltningskostnader som i avsnittet tidigare 
brutits ned för stödjande respektive lednings- och 
styrningsprocesser tillförts i enlighet med Sidas 
modell för fördelning av OH-kostnader. Som ytterli-
gare underlag för att bedöma utvecklingen inom 
anslagsposterna används även ett antal nyckeltal:

Nyckeltal Förväntad utveckling

Antal insatser med utbetalningar Minskar över åren

Avtalslängder Ökar över åren

Insatsvolymer Ökar över åren

Förvaltningskrona (utbetalda 
 biståndskronor i förhållande till för-
valtningskostnad)

Ökar över åren

Andel insatser med utfall som är 
program baserade (antal och volym)

Ökar över åren

Antal sektorer Minskar över åren

Tid för uppföljning Ökar över åren

Nyckeltalens utveckling kommenteras nedan inom 
respektive anslagspost. 

Humanitära insatser (ap.1) 
Under 2014 har Sida under anslagsposten betalat ut 
3 023 miljoner kronor. Det är en ökning med åtta 
procent jämfört med 2013. Förvaltningskostnaderna 
uppgick 2014 till 39 miljoner kronor, vilket utgör fyra 
procent av Sidas totala förvaltningskostnad och ligger 
på ungefär samma nivå som 2013. Den låga andelen 
förvaltningskostnader är möjlig eftersom biståndet i 
huvudsak hanteras som stora och snabba insatser vid 
humanitära katastrofer.

Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden uppgick 2014 till 77 kronor. 
Det utgör en ökning med en procent jämfört med 
2013. Trots att utbetalningarna ökade något under 
2014 är trenden positiv vad gäller antalet beslutade 
och avtalade insatser som har minskat medan avtals-
längden och volymen har ökat. Anslagsposten utgörs 
till största delen av sektorn humanitärt bistånd, sam-
arbetsformen projektstöd och genomförandeorganisa-
tionerna NGOs och civila samhället (framförallt 

Tabell 26.2:  Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, mkr

  2014 2013 2012

  Andel tid
Förvaltningskostnad  Förvaltningskostnad  

OH fördelad Andel tid
Förvaltningskostnad  Förvaltningskostnad  

OH fördelad Andel tid
Förvaltningskostnad  Förvaltningskostnad  

OH fördelad

Andel Kostnad Andel Kostnad Andel Andel Kostnad Andel Kostnad Andel Andel Kostnad Andel Kostnad Andel

Lednings & styrningsprocesser 31,3% 369 34% 0 0% 32,3% 373 35% 0 0% 22,7% 223 23% 0 0%

Huvudprocesser 59,0% 590 54% 1 084 100% 58,4% 557 52% 1 070 100% 56,0% 550 56% 984 100%

Bereda, genomföra och följa upp strategier1 52,3% 531 49% 974 90% 51,4% 499 47% 959 90% 52,1% 512 52% 915 93%

 - Utarbeta resultatförslag 1,0% 9 1% 16 1% 3,3% 28 3% 55 5%  -  -  -  -  -

 - Bereda och avtala insatser 12,2% 111 10% 204 19% 17,2% 153 14% 294 27%  -  -  -  -  -

 - Följa upp och avsluta insatser 23,4% 242 22% 445 41% 19,5% 177 17% 339 32%  -  -  -  -  -

 -  Anordna utbildning och kompetensutveckling för utvecklings-
samarbetets aktörer

0,5% 5 0% 8 1% 0,2% 13 1% 25 2% 1,6% 16 2% 29 3%

 - Övrigt strategirelaterat arbete2 15,2% 164 15% 301 28% 11,2% 128 12% 246 23%  -  -  -  -  -

Bistå regeringen med expertstöd 0,9% 6 1% 12 1% 0,7% 4 0% 8 1% 0,9% 9 1% 15 2%

Tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 4,7% 38 4% 70 6% 5,2% 37 3% 71 7% 1,4% 14 1% 25 3%

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 0,4% 2 0% 3 0% 0,5% 3 0% 5 0% 0,8% 8 1% 14 1%

Tillgängliggöra information om svenskt bistånd 0,2% 2 0% 3 0% 0,3% 2 0% 3 0% 0,3% 3 0% 5 0%

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 0,5% 12 1% 22 2% 0,4% 13 1% 25 2% 0,6% 6 1% 10 1%

Stödprocesser 9,7% 125 12% 0 0% 9,2% 140 13% 0 0% 21,4% 210 21% 0 0%

Total 100% 1 084 100% 1 084 100% 100% 1 070 100% 1 070 100% 100% 984 100% 984 100%

1  Inkluderar kostnader för arbete med strategistyrd verksamhet samt icke-strategistyrt arbete med Twinning and Technical Assistance Information Exchange (TAIEX)
2  Inkluderar process 201 ”Utveckla, genomföra och följa upp strategier”, 20102 ”Utveckla resultatmatriser” samt 20104 ”Genomföra halvtidsöversyn av strategier”
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genom Rödakorsrörelsen). Under 2013 var den 
största samarbetsformen stöd till specifika program 
och fonder genom internationella organisationer. 
Även tid för uppföljning har ökat 2014 jämfört med 
året innan vilket är en positiv utveckling. 

Informations- och kommunikationsverksamhet 
(ap.2)
Under 2014 har Sida under anslagsposten betalat ut 
96 miljoner kronor. Det utgör en ökning med fyra 
procent jämfört med 2013. 

Förvaltningskostnaderna uppgick 2014 till 41 mil-
joner kronor, vilket utgör fyra procent av Sidas totala 
förvaltningskostnad. Kostnaderna för denna strategi 
skiljer sig från andra strategigenomföranden genom 
att den inkluderar kostnaden för Sidas kommunika-
tionsarbete som utgör en betydande del av strategin. 
Jämfört med året innan har den ökat med 67 procent 
vilket beror på att Sida har förlagt handläggningen av 
informationsbidragen till Sida Partnership Forum och 
därmed tydligare redovisat hur mycket resurser som 
används av handläggare och controller i arbetet med 
strategin. Det har medfört att antalet utbetalade 
biståndskronor i förhållande till förvaltningskostna-
den minskat från fyra kronor 2013 till två kronor 
2014. Antalet insatser med utbetalningar respektive 
insatsernas storlek är ungefär på samma nivå 2014 
som 2013. Eftersom regeringen i slutet av 2014 fat-
tade beslut om att förlänga nuvarande strategi för 
informations- och kommunikationsverksamhet till att 
även gälla för 2015 har inga stora förändringar skett. 
Sida har därför valt att teckna kortare insatsavtal med 
lägre medelvolym. Anslagsposten utgörs till största 
delen av sektorn övrigt (information om utvecklings-
samarbete), samarbetsformen kostnader för att infor-
mera om och främja utvecklingssamarbete i givarlan-
det och genomförandeorganisationerna NGOs och 
civila samhället. Det är samma sammansättning som 
under 2013. Tid för uppföljning har sjunkit 2014 
jämfört med året innan.

Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället (ap.5)
Under 2014 har Sida under anslagsposten betalat ut 
1 695 miljoner kronor till stöd genom svenska ramor-
ganisationer i det civila samhället samt ett fåtal inter-
nationella civilsamhällesorganisationer, en ökning med 
elva procent jämfört med föregående år. 

Förvaltningskostnaden uppgick 2014 till 15 miljo-
ner kronor, vilket utgör en procent av Sidas totala för-
valtningskostnad. Förvaltningskostnaderna har ökat 
med 35 procent jämfört med året innan.

Anslagsposten hör till de största volymmässigt, men 
till de minsta när det gäller förvaltningskostnad per 
utbetalad krona. Inom anslagsposten utbetalades  
110 kronor i bistånd för varje krona av förvaltnings-
anslaget, vilket är en lägre nivå än under 2013  
(133 kronor). Detta beror på att resurserna för att 
genomföra strategin under 2014 har anpassats efter 
strategiuppdragets omfattning, ett ökat anslag och 
ökat antal aktörer. Anledningen till att anslaget fort-
farande har en låg förvaltningskostnad beror främst 
på insatsernas storlek samt att de flesta avtalen sluts 
långsiktigt med redan kända aktörer. Insatsavtalens 
medellängd har varit konstant under de senaste åren, 
vilket är naturligt eftersom ramorganisationer nor-
malt har treåriga avtal med ettåriga förlängningar. 
Sida arbetar för att öka avtalslängden hos intresse-
rade organisationer, vilket förväntas få genomslag 
från 2016. Antalet avtalade insatser har minskat jäm-
fört med 2013 Det beror till stor del på att stöd till 
länder i Östeuropa sedan 2014 har förts samman i 
avtal som reglerar stöd till andra regioner. Eftersom 
antalet insatser har minskat samtidigt som anslags-
volymen har ökat har också genomsnittligt utfall per 
insats ökat. Andelen av CSO-anslaget som går till 
programbaserade insatser har legat på relativt kon-
stant hög nivå, och 2014 uppgick andelen till 87 pro-
cent.  Stödet till de svenska ramorganisationerna från 
Sida är alltid programbaserat, även om det stöd som 
ramorganisationerna lämnar i nästa led till lokala 
samarbetsparter kan vara antingen kärnstöd, pro-
gramstöd eller projektstöd. Anslagsposten utgörs till 
störst del av sektorn demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet, samarbetsformen organisationsstöd 
och genomförandeorganisationerna NGO:er och 
civila samhället. Under 2013 var den största samar-
betsformen stöd till specifika program och fonder 
genom internationella organisationer.

Tid för uppföljning har ökat 2014 jämfört med året 
innan. Det är en positiv utveckling.

Asien (ap.6)
Under 2014 har Sida under anslagsposten betalat ut 
1 510 miljoner kronor. Det utgör en minskning med 
tre procent jämfört med föregående år. Förvaltnings-
kostnaden uppgick 2014 till 98 miljoner kronor, vilket 
utgör drygt nio procent av Sidas totala förvaltnings-
kostnad. De har minskat med närmare två procent 
jämfört med året innan.

Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnad uppgick 2014 till 15 kronor. Det 
utgör en minskning med en procent jämfört med 
2013. Stabila och långsiktiga planeringsförutsätt-
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ningar avseende strategivolymer underlättar målupp-
fyllelsen inom området. Antalet insatser minskar, 
avtalslängd och volym ökar, vilket varit ett mål för 
verksamheten under lång tid. Trenden skapar förut-
sättningar för effektivitetsvinster i verksamheten. 
Dessutom minskar transaktionskostnaderna för både 
Sida och våra olika samarbetsparter. Insatser med 
programstöd har ökat samtidigt som antalet sektorer 
minskat vilket är i linje med Sidas riktlinjer för resul-
tatorienterat bistånd bland annat eftersom sådana 
inslag har lägre transaktionskostnader. Anslagsposten 
utgörs till största del av sektorn demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, samarbetsformen pro-
jektstöd och genomförandeorganisationerna multila-
terala organisationer. Det är samma sammansättning 
som under 2013. Mer tid har lagts på uppföljning 2014 
vilket bedöms som positivt. 
 
Latinamerika (ap.7)
Under 2014 har Sida under anslagsposten betalat ut 
514 miljoner kronor. Det utgör en minskning med 
åtta procent jämfört med föregående år. Förvaltnings-
kostnaderna under 2014 uppgick till 42 miljoner kro-
nor, vilket utgör fyra procent av Sidas totala förvalt-
ningskostnad. Förvaltningskostnaderna har ökat med 
knappt fyra procent. Antalet utbetalade biståndskro-
nor i förhållande till förvaltningskostnaden uppgick 
2014 till 12 kronor vilket är detsamma som under 
2013.  Antalet biståndsinsatser har minskat samtidigt 
som insatsavtalens längd och volym successivt har 
ökat, vilket varit ett mål i verksamheten under en lång 
tid. Insatsavtalens medellängd har ökat, dock inte i 
den utsträckning som varit önskvärt. Flera av strategi-
erna befinner sig i en övergångsperiod. Förutsättning-
arna för att teckna långa avtal har begränsats ytterli-
gare till följd av det finansiella villkoret att Sida ska 
undvika att teckna stora och långa avtal i slutet av en 
 strategiperiod. Anslagsposten utgörs till störst del av 
sektorn demokrati, mänskliga rättigheter och jäm-
ställdhet, samarbetsformen projektstöd och genom-
förandeorganisationerna multilaterala organisationer. 
Det är samma sammansättning som under 2013. Mer 
tid har lagts på uppföljning 2014 vilket bedöms som 
positivt.

Afrika (ap.9)
Afrika är Sidas största strategistyrda verksamhet sett 
till såväl utbetalade medel som förvaltningskostnader. 
Under 2014 har Sida betalat ut 5 084 miljoner kronor. 
Sammanlagt utnyttjades 98 procent av det totala 
Afrika-anslaget på 5177 miljoner kronor. En föränd-
ring i anslagets utnyttjande var att det generella bud-

getstödet för fattigdomsbekämpning i Tanzania plane-
rat till 425 miljoner kronor inte betalades ut på grund 
av att misstänkt korruption utreds inom landets energi-
bolag och centralbank. Resurserna kunde omfördelas 
till en kraftfull respons för att bekämpa Ebola i Liberia 
med 480 miljoner kronor. Även regionala insatser i 
Afrika ökades och bidrog till att bekämpa Ebola. Ytter-
ligare 150 miljoner kronor överfördes av regeringen 
till det Humanitära anslaget för att bland annat 
bekämpa Ebola, vilket innebar att Afrika-anslaget för 
året minskade. Förvaltningskostnaderna var 348 mil-
joner kronor 2014, vilket utgjorde drygt 32 procent av 
Sidas totala förvaltningskostnader. Det innebar en 
ökning på knappt 14 procent jämfört med 2013. 
Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden uppgick 2014 till 15 kronor.  
Det utgör en minskning med två kronor (knappt tio 
procent) jämfört med föregående år. En positiv trend 
noteras för antalet insatser och sektorer som båda 
minskat samtidigt som avtalslängden och volymen per 
insats ökat. Dessutom ägnas en ökad andel av tiden åt 
uppföljning av insatser vilket stärker kvaliteten i 
genomförandet. Utvecklingen mot ökad förvaltning 
per biståndskrona beror delvis på att det statliga sam-
arbetet har avslutats eller begränsats i flera länder 
efter politiska kriser eller korruptionsfall. Samtidigt 
sker en ökning av andelen projektstöd som inkluderar 
nya biståndsformer och näringslivssamverkan vilka 
kräver mer arbetstid och därmed ökar förvaltnings-
kostnaderna. Denna förändring märks också i en 
negativ utveckling när det gäller andelen programba-
serade insatser. Omställningen när planerade insatser 
inte kan genomföras är arbetskrävande då alternativa 
insatser måste identifieras och beredas samtidigt som 
insatser med inställda betalningar ändå kräver tid för 
uppföljning så länge avtalen inte avslutats. För åtta 
strategier inom anslagsposten Afrika har Sida lämnat 
förslag till resultatstrategier till regeringen. Avsakna-
den av långsiktiga resultatstrategier har lett till att 
genomsnittslängden på insatserna är något lägre jäm-
fört med 2011 och 2012, dock högre än under 2013, 
vilket betyder att utvecklingen det senaste året gått åt 
rätt håll. Längden på avtal påverkas av att flera resul-
tatstrategier ännu inte är beslutade vilket försvårar 
långsiktig planering. Utfasningen av verksamheten i 
Sydafrika, Namibia, Botswana och Burkina Faso har 
också bidragit till antalet korta avtal. Antalet avslutade 
insatser har ökat. Medelvolymen per insats, det vill 
säga storleken på utbetalningarna, ökade under året 
jämfört med föregående år. Anslagsposten utgörs till 
största delen av sektorn demokrati, mänskliga rättig-
heter och jämställdhet, samarbetsformen projektstöd 
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och genomförandeorganisationerna multilaterala 
organisationer. 2013 var den största genomförande 
organisationen offentliga institutioner.

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering (ap.13)
Under 2014 har Sida betalat ut 932 miljoner kronor 
under anslagsposten. Det innebär en ökning med  
22 procent jämfört med 2013. Förvaltningskostnaden 
2014 uppgick till 27 miljoner kronor, vilket utgör 
knappt tre procent av Sidas totala förvaltnings-
kostnad. Det innebar en ökning med 45 procent jäm-
fört med 2013. Antalet utbetalade biståndskronor i 
förhållande till förvaltningskostnad uppgick 2014 till 
34 kronor. Det utgör en minskning med sju kronor 
(16 procent) jämfört med föregående år. Kostnads-
ökningen är ett resultat av en medveten resursför-
stärkning inom området. Årets förvaltningsutfall 
bedöms som rimligt, givet att stöd i enlighet med stra-
tegierna går till ett antal mindre aktörer i det civila 
samhället som verkar för stärkt demokrati och mänsk-
liga rättigheter, vilket är resurskrävande. 

Resultatstrategins portfölj utgörs av insatser som 
tidigare tillhörde tre andra strategier med olika mål 
och förutsättningar. Exempelvis är insatserna från en 
av de tidigare strategierna i allmänhet medelstora till 
stora med globala aktörer och längre avtal. Inom 
ramen för Strategin för särskilda insatser för demo-
kratisering och yttrandefrihet utvecklades i stället en 
portfölj bestående av medelstora till mindre insatser 
med ofta svaga aktörer i repressiva kontexter. Sida 
strävar efter att öka antalet större insatser samt avtals-
längden i portföljerna, vilket har gett visst resultat 
under 2014. Både genomsnittligt utfall samt genom-
snittlig avtalslängd har ökat 2014 jämfört med året 
innan. 

Strategin för särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer (PAO) har begräns-
ningar i antal insatser eftersom stödet endast utgår till 
de svenska riksdagspartiernas organisationer samti-
digt som volymen är relativt konstant mellan åren, 
cirka 80 miljoner kronor. Anslagsposten utgörs till 
största delen av sektorn demokrati, mänskliga rättig-
heter och jämställdhet, samarbetsformen stöd till spe-
cifika program och fonder och huvudsaklig genom-
förandeorganisationerna multilaterala organisationer. 
De flesta insatserna går till NGOs och det civila sam-
hället. Det är samma sammansättning som under 
2013. Mer tid har lagts på uppföljning 2014 vilket 
bedöms som positivt.

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling (ap.14)
Under 2014 har Sida betalat ut 734 miljoner kronor 
under anslagsposten. Det innebär en ökning med 
25 procent jämfört med 2013. Förvaltningskostna-
derna uppgick till 16 miljoner kronor 2014, vilket 
utgjorde närmare två procent av Sidas totala förvalt-
ningskostnader. Det innebar en minskning med strax 
över 21 procent jämfört med 2013. Antalet utbeta-
lade biståndskronor i förhållande till förvaltningskost-
naden uppgick 2014 till 45 kronor. Det utgör en 
ökning med 59 procent jämfört med föregående år.

Antal beslutade insatser har ökat med 75 procent 
jämfört med 2013, vilket förklaras av ökade anslag 
och ökad andel av innovativa insatser inom portföl-
jen. Därtill ökade medelvolymen på insatserna från 
15 miljoner kronor per insats 2013 till 25 miljoner 
kronor per insats 2014. Ökningen av anslagspostens 
volym har inneburit att det funnits utrymme inom 
portföljen för att öka den innovativa finansieringen. 
Att strategiperioden endast sträcker sig till 2017 har 
dock inneburit en begränsning för de nya insatsernas 
avtalslängd. Inom de mer traditionella biståndsfor-
merna är dock avtalen vanligtvis längre. Därutöver 
har insatser inom ramen för utvecklingslån och 
garantier längre avtalsperioder då de baseras på lång-
siktiga investeringsperioder som sträcker sig över flera 
år. Anslagsposten har förändrat sin sammansättning 
markant mellan 2013 och 2014. År 2014 är sektorn i 
portföljen miljö, största samarbetsformen organisa-
tionsstöd och huvudsaklig genomförande organisation 
NGOs och civila samhället. 2013 var den största sek-
torn hållbar samhällsbyggnad, samarbetsformen stöd 
till specifika program och fonder genom internatio-
nella organisationer och genomförandeorganisatio-
nen Stöd till specifika program och fonder genom 
internationella organisationer. Noterbart är även att 
den tid som avsatts för uppföljning ökat under året. 

Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ap.15)
Under 2014 har Sida betalat ut 1 263 miljoner kro-
nor. Det utgör en ökning med 51 procent jämfört 
med 2013. Förvaltningskostnaden 2014 uppgick till 
10 miljoner kronor, vilket utgör strax under en pro-
cent av Sidas totala förvaltningskostnad. Det innebär 
en minskning med 27 procent jämfört med föregående 
år. Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden uppgick 2014 till 124 kronor. 
Det utgör en ökning med över 107 procent jämfört 
med föregående år. Jämfört med föregående år har fler 
insatser en programbaserad ansats. Antalet insatser 
minskade samtidigt som volymerna på utbetalningarna 
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ökade vilket är i linje med Sidas strävan. Anslagsposten 
utgörs till störst del av sektorn hälsa, samarbetsformen 
stöd till specifika program och fonder genom internatio-
nella organisationer och de huvudsakliga genomförande-
organisationerna multilaterala organisationer. Det är 
samma sammansättning som under 2013. Mer tid har 
lagts på uppföljning 2014 vilket bedöms som positivt.

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 
(ap.16)
Under 2014 har Sida betalat ut 687 miljoner kronor. 
Det innebär en minskning med en procent jämfört 
med 2013. Däremot skedde en betydande ökning av 
anslagspostens volym 2013 vilket innebar att portföl-
jen kunnat breddas under 2014. Förvaltningskostna-
den uppgick till 22 miljoner kronor 2014, vilket 
utgjorde två procent av Sidas totala förvaltningskost-
nad. Det innebär en halvering av kostnaderna jäm-
fört med föregående år. Antalet utbetalade bistånds-
kronor i förhållande till förvaltningskostnaden 
uppgick 2014 till 31 kronor. Det utgör en ökning med 
114 procent jämfört med föregående år. Under året 
har delar av verksamheten, som tidigare hanterades 
under anslagsposten, förflyttats till anslagsposten för 
kapacitetsutveckling och utbyten vilket delvis förkla-
rar den minskade förvaltningskostnaden. Den kraftiga 
ökningen av antalet utbetalda biståndskronor per för-
valtningskrona förklaras av halvering av antalet beslu-
tade och avtalade insatser under året. Anslagsposten 
är sedan 2013 gemensam för två verksamheter med 
skiftande karaktärer vilket försvårar en samlad analys 
av nyckeltalen. Antal insatser fluktuerar i hög grad 
mellan åren, bland annat som en följd av huruvida 
det skett en utlysning inom Innovations Against 
Poverty (IAP) under året eller inte. Generellt har dock 
antalet insatser stabiliserats på en lägre nivå medan 
volymerna ökat. Detta visar att Sida under ett antal 
år har strävat mot högre strategirelevans och färre 
insatser till högre belopp för delar av verksamheten. 
Trots restriktioner i tecknande av nya avtal där strate-
giperioden är på väg att löpa ut har även den genom-
snittliga avtalslängden stabiliserats på en acceptabel 
nivå inom de mer traditionella biståndsformerna. 
Detta har möjliggjorts genom ökade anslag. Samtidigt 
har andra delar av portföljen bedrivits under andra 
förutsättningar där ett mer innovativt arbetssätt varit 
vägledande. Anslagsposten utgörs till största delen av 
marknadsutveckling, största samarbetsformen är pro-
jektstöd och huvudsaklig genomförandeorganisatio-
nerna är multilaterala organisationer. Det är samma 
sammansättning som under 2013. Noterbart är även 
att den tid som avsatts för uppföljning ökat under året.  

Mellanöstern och Nordafrika (ap.17)
Under 2014 har Sida betalat ut 845 miljoner kronor. 
Det innebär en ökning med närmare sex procent 
jämfört med 2013. 

Förvaltningskostnaden uppgick till 59 miljoner kro-
nor 2014, vilket utgjorde sex procent av Sida totala 
förvaltningskostnad. Det innebär en ökning med 13 
procent jämfört med föregående år. Antalet utbeta-
lade biståndskronor i förhållande till förvaltningskost-
naden uppgick 2014 till 14 kronor. Relationen utbeta-
lade biståndskronor och förvaltningskostnader är i 
princip oförändrad jämfört med året innan. Plane-
ringsförutsättningarna har inte varit optimala, bland 
annat på grund av viss ryckighet i volymtilldelningen 
under ett flertal år. Trots det är trenden positiv framför 
allt när det gäller att generellt minska antalet insatser 
och öka beloppen på insatserna. Största samarbetsfor-
men är projektstöd samtidigt som inslag med program-
baserat stöd minskar vilket generellt bedöms som nega-
tivt ur ett resultatperspektiv men också eftersom 
transaktionskostnaden normalt sett är lägre för pro-
gramstöd. Regionen präglas av eskalerande konflikter 
vilket försvårar möjligheten att bedriva insatser med 
programbaserat stöd. Största sektor är demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet och genomför-
ande-organisation är NGOs och civila samhället. Sam-
mansättningen är densamma som under föregående 
år. Tid för uppföljning ökar vilket är positivt. 

Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet (ap.23)1

Under 2014 har Sida betalat ut 1 179 miljoner kro-
nor. Det utgör en ökning med tio procent jämfört 
med 2013. Förvaltningskostnaderna uppgick till 85 
miljoner kronor 2014, vilket motsvarar åtta procent 
av Sidas totala förvaltningskostnad. Det innebär en 
ökning med drygt 18 procent jämfört med föregående 
år. Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden uppgick 2014 till 14 kronor. 
Relationen utbetalade biståndskronor och förvalt-
ningskostnader är i princip oförändrad jämfört med 
året innan. Utfallet 2014 innebar att anslagskrediten 
delvis togs i anspråk. Antalet biståndsinsatser har 
minskat samtidigt som insatsavtalens längd och volym 
har ökat successivt, vilket varit ett mål i verksamheten 
under en lång tid. Insatsavtalens volymer är dock 
fortfarande relativt låga i relation till övriga anslags-
poster (4,9 miljoner kronor). Det förklaras av att sam-
arbetsformen till stor del utgörs av projektstöd med 
inriktning på institutionella reformer i enlighet med 

1 Inkluderar även förvaltiningskostnader för anslagspost 7 2:1.6.1
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varje individ utgör en insats, vilket förklarar att anta-
let insatser är många. Utfallet per insats blir därmed 
också förhållandevis lågt jämfört med andra anslags-
poster. Det utökade strategiuppdraget innebär att 
antalet insatser och personalresurser inom flera nya 
verksamhetsområden också har ökat. Den relativa tid 
som använts för uppföljning har minskat vilket förkla-
ras av att de nya verksamhetsområden som tillkommit 
har inneburit fokus på beredningar. De stora variatio-
nerna som syns i statistiken för antal insatser och 
volym mellan 2012 och 2013 är en följd av en redo-
visningsteknisk hantering och beror inte på föränd-
ringar i verksamheten. Jämförelse mellan 2013 och 
2014 ger en bättre överblick av utvecklingen av voly-
mer och kostnader för prestationerna. Största sektor 
är övrigt, största samarbetsform personalbistånd och 
genomförandeorganisation offentliga institutioner.

Tid för uppföljning har sjunkit till följd av fokuse-
ringen de nya verksamheterna. 

Forskningssamarbete (ap.32)
Under 2014 har Sida betalat ut 848 miljoner kronor. 
Det utgör en ökning med en procent jämfört med 
2013. Förvaltningskostnaderna uppgick till 33 miljo-
ner kronor under 2014, vilket motsvarar tre procent 
av den totala förvaltningskostnaden. Det innebär en 
minskning på 16 procent jämfört med 2013. Antalet 
utbetalade biståndskronor i förhållande till förvalt-
ningskostnaden uppgick 2014 till 25 kronor. Det 
utgör en ökning med 20 procent jämfört med föregå-
ende år. Ett flertal vakanser har försvårat arbetet med 
kvalitativ uppföljning och dialog. Ingen större föränd-
ring har skett mellan 2013 och 2014 vad gäller anta-
let beslutade och avtalade insatser. Däremot har anta-
let insatser med utfall ökat något 2014. Samtidigt har 
insatsavtalens medellängd varit oförändrade under 
perioden trots att det finns en ambition att gå mot 
längre avtal. Detta kan förklaras av att redan pågå-
ende insatser förlängts i syfte att möjliggöra ny lång-
siktig styrning enligt den nya strategin. Antalet aktiva 
sektorer har ökat eftersom ett uppdrag finns att 
arbeta brett. Därför saknas styrning mot att minska 
antalet sektorer. Största sektor är forskning, största 
samarbetsform organisationsstöd och genomförande-
organisationen är multilaterala organisationer. 2013 
var största samarbetsform stöd till specifika program 
och fonder genom internationella organisationer. Tid 
för uppföljning har ökat under året. 

strategins mål. Multilaterala organisationer är de 
enskilt största genomförandeorganinsationerna inom 
anslagsposten, medan största sektor är demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet. Sammansätt-
ningen var densamma under 2013. 

Globala insatser för mänsklig säkerhet (ap.26)
Anslagsposten är ny sedan 1 januari 2013 och genom-
förandet karakteriseras av att Sida blandar långsiktiga 
globala stöd och metodutveckling med kortare och mer 
flexibla insatser. Verksamheten under anslagsposten 
styrs av Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig 
säkerhet. Under 2014 har Sida betalat ut 197 miljoner 
kronor. Det utgör en minskning med två procent jäm-
fört med 2013. Förvaltningskostnaderna uppgick till 
sex miljoner kronor 2014, vilket motsvarar knappt en 
procent av den totala förvaltningskostnaden. Antalet 
utbetalade biståndskronor i förhållande till förvalt-
ningskostnaden uppgick 2014 till 35 kronor. Relationen 
utbetalade biståndskronor och förvaltningskostnader 
har minskat med 39 procent jämfört med året innan. 
Den största sektor är konflikt, fred och säkerhet. Den 
största samarbetsformen är stöd till specifika program 
och fonder genom internationella organisationer och 
genomförandeorganisationen är multilaterala organisa-
tioner. 

Kapacitetsutveckling och utbyten (ap.28)
Anslagspostens verksamhetsområden utgörs av Inter-
nationella kapacitetsutvecklingsprogram, Resurs-
basutveckling, Kapacitetsutveckling av svenska parter 
inom biståndet vid Sida Partnership Forum (SPF) i 
Härnösand, samt Metodutveckling. Anslagspostens 
volym har ökat under de senaste åren, och under 
2014 betalade Sida ut 470 miljoner kronor. Det utgör 
en ökning med 12 procent jämfört med 2013. För-
valtningskostnaderna uppgick till 125 miljoner kronor 
under 2014, vilket motsvarar 12 procent av Sidas 
totala förvaltningskostnad. Det innebär en ökning 
med 103 procent jämfört med 2013. Strategin som 
finansieras under anslagsposten är ny från 2014 och 
ett helt nytt verksamhetsområde har tillkommit som 
avser metodutveckling. I den nya strategin ingår även 
ett utökat uppdrag vad gäller sekonderingar inom 
verksamhetsområdet resursbasutveckling. Ökade 
resurser har avsatts under 2014 för att genomföra 
strategin, vilket är bakgrunden till den kraftigt ökade 
förvaltningskostnaden. Antalet utbetalade bistånds-
kronor i förhållande till förvaltningskostnaden upp-
gick 2014 till fyra kronor. Det utgör nästan en halve-
ring jämfört med året innan. Inom strategin 
finansieras bland annat internationella tjänster, där 
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Utgiftsområde 5 Internationell Samverkan 
Samarbete inom Östersjöregionen (ap.3)
Under 2014 har Sida betalat ut 57 miljoner kronor. 
Det utgör en minskning med elva procent jämfört 
med 2013. Förvaltningskostnaderna uppgick till sju 
miljoner kronor under 2014, vilket motsvarar en pro-
cent av Sidas totala förvaltningskostnad. Det innebär 
en ökning jämfört med 2013 på cirka 9 procent. 
Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden uppgick 2014 till åtta kronor. 
Det utgör en minskning med närmare 18 procent 
jämfört med föregående år. Samarbete inom demo-
krati, mänskliga rättigheter och miljö styrs från och 
med slutet av augusti 2014 av en ny gemensam fem-
årig strategi. Den femåriga strategin ger Sida möjlig-
het att teckna längre insatser med högre volym. Sam-
arbetsformen utgörs till stor del av projektstöd som är 
väl anpassad till strategins inriktning och civila sam-
hällets genomförandekapacitet och behov i landet. 
Tidsåtgången för att hantera insatserna har ökat under 
2014 i jämförelse med föregående år, vilket förklaras 
av den politiska utvecklingen och den försämrade 
situationen för det civila samhället i Ryssland. Största 
sektorn är demokrati, mänskliga rättigheter och jäm-
ställdhet och samarbetsformen är projektstöd. Den 
största genomförandeorganisation är NGOs och civila 
samhället. Under 2013 var den största genomförande-
organisation multilaterala organisationer. Tid för upp-
följning ökar vilket är ett positivt resultat.

Slutsatser 
Under 2014 har Sida i genomsnitt betalt ut 20 kronor 
i bistånd för varje krona till förvaltning vilket är en 
marginell minskning från 2013 (21 kronor). Sidas 
ambition att minska antalet insatser samt öka voly-
merna har fortsatt få genomslag i verksamheten 
under 2014 vilket bland annat skapar utrymme för 
upp följning och mer arbetskrävande finansieringsfor-
mer. Fortsatta hinder i planeringen försvårar för Sida 
att nå målet att skapa längre avtal. 

Tabell 26.4:  Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader 2013–2014, mnkr1

  Biståndsverksamhet Reformsamarbete i  
Östeuropa

Reformsamarbete i  
Östersjöregionen

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Intäkter av anslag 970  955 91 93 8 7

Övriga intäkter 14 14 0 1 0 0

Kostnader 984 969 91 94 8 7

1  Här är kostnaderna för Sidas strategistyrda verksamhet, övriga huvuduppdrag (som exempelvis ”Bistå regeringen med expertstöd”) samt icke-strategistyrda arbete 
(Twinning och Technical Assistance Information Exchange) fördelat på de tre verksamhetsområdena.

Strategiernas sammansättningar påverkar 
kostnadsbilden
För att leva upp till regeringens mål för biståndet 
behöver genomförandet av strategier ske på flera 
nivåer; lokal, nationell, regional och global nivå. 
Detta kräver ibland närvaro på plats men kan i andra 
fall omhändertas från hemmaorganisationen. Dessa 
omständigheter påverkar i hög grad kostnaderna. 
Kostnadsbilden påverkas dessutom i hög grad av 
sammansättningen av samarbetsform, sektor och 
genomförandeorganisation vilka i sin tur baseras på 
strategiernas mål. Kostnadsbilden påverkas särskilt av 
val av samarbetsform. Förhållandet blir tydligt när 
man tittar på sammansättningen av den, ur förvalt-
ningssynpunkt, effektivaste gruppen av anslagsposter; 
de tematiska (49 kronor i bistånd per en krona i för-
valtning) under vilka så kallat basstöd1 är mest omfat-
tande. Med basstöd får samarbetspartnern stort 
utrymme att planera och genomföra insatser varför 
samarbetsformen ofta blir mindre resurskrävande för 
givaren. För de geografiska anslagsposterna (med ett 
genomsnitt av 13 kronor i bistånd per en krona i för-
valtning) är istället projektstödet vanligare. Där före-
kommer i större grad nya och tidigare oprövade part-
ners som inte har kapacitet att absorbera stora 
volymer, vilket gör att insatser ofta volymmässigt blir 
mindre och som därför ställer högre krav på bered-
ningsprocessen. Projektstödet är därför generellt en 
mer resurskrävande typ av samarbetsform. Kombina-
tionen av samarbetsformer ger alltså olika förutsätt-
ningar för hantering av kostnader.

Strategiska val ger en positiv utveckling
Sidas totala användning av biståndsmedel har ökat 
varje år under treårsperioden. Mellan åren 2012– 
2014 ökade utfallet med sju procent vilket är en 
ökning med 1 190 miljoner kronor. Sidas förvalt-

1 omfattar samarbetsformerna Organisationsstöd och Stöd till specifika 
 program och fonder. 
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en negativ utveckling av antal insatser och andel av 
utbetalningarna som har en programbaserad ansats. 
En förklaring till denna utveckling är att flertalet regi-
oner som Sida arbetar i präglas av eskalerande kon-
flikter och kriser, vilket ofta gör det svårt att identi-
fiera partners med tillräcklig kapacitet. 

Mer problematiskt att nå långsiktighet i planering 
och flexibilitet
Trots anslagsposternas skilda karaktär och underlig-
gande strategier, visar redovisningen på ett par 
gemensamma faktorer som påverkar Sidas förmåga 
att planera långsiktigt

Den första är möjligheten till god planering och 
längre avtal som försvåras av att beslut om nya strate-
gier dragit ut på tiden och därför har många äldre 
strategier har behövt förlängas. De utdragna över-
gångsfaserna mellan samarbetsstrategier och resul-
tatstrategier har inneburit att Sida avvaktat med att 
ingå nya insatser med långa avtal för att skapa förut-
sättningar för effektivt genomslag av nya strategier. 
Det sedan 2012 skärpta villkoret för anslag 1:1 i reg-
leringsbrevet om att undvika större/längre avtal mot 
slutet av en strategiperiod leder till en, enligt Sidas 
bedömning, för kort planeringshorisont. Det blev spe-
ciellt tydligt under 2014 då ett flertal strategier befann 
sig i en övergångsfas i väntan på nya resultatstrategier. 
Den genomsnittliga längden på insatser under 2014 
var 41 månader, under 2013 var den 42 månader och 
2012 var den hela 45 månader. Utvecklingen pekar i 
en negativ riktning vilket riskerar att få effekt på pre-
stationerna avseende volym, antal och längd. Sida 
bedömer att begräsningen i regleringsbrevet för teck-
nande av avtal i slutet av strategiperioden negativt 
påverkar såväl den interna organisationen som våra 
samarbetspartners förmåga till god planering.

En andra faktor är den begränsning i flexibilitet som 
finns gällande omfördelning mellan anslagsposter samt 
de fasta ramar för beställningsbemyndiganden per 
anslagspost som gäller för Sida. Vi bedömer att det 
finns ett utökat behov av flexibilitet i fördelning av 
biståndsanslaget mellan strategier och anslagsposter. 
Delar av 2014 års arbete med att bekämpa Ebola han-
terades exempelvis genom att medel förflyttades från 
anslagsposten Afrika till den humanitära anslagspos-
ten. Det finns anledning att tro att även kommande år 
kommer att karakteriseras av ökande behov av flexibla 
lösningar och omfördelningar för att svara upp mot 
hastiga behov för humanitära kriser. 

ningsanslag som andel av biståndsanslaget har emel-
lertid samtidigt fortsatt att sjunka. För att hantera den 
ökande biståndsvolymen behöver Sida arbeta strate-
giskt med anslagsposternas sammansättning. Att 
säkerställa en effektiv förvaltning och samtidigt bygga 
upp insatsportföljer som lever upp till strategiernas 
mål kräver en balans mellan å ena sidan en strävan 
mot för Sida administrativt kostnadseffektiva kombi-
nationer och å andra sidan i förhållande till målen 
strategiska insatser. Den första aspekten leder entydigt 
mot en styrning för att åstadkomma längre avtal, 
större volymer och färre insatser. Den andra aspekten 
däremot kräver att Sida kombinerar en inriktning 
mot biståndseffektivitet och samarbetspartnerns ägar-
skap med en utveckling mot också en lämplig del inn-
ovativa och katalytiska insatser som ofta har helt 
andra egenskaper jämfört med de mer traditionella 
biståndsformerna. Innovativa bistånds- och finansie-
ringsformer är ofta mer arbetsintensiva än traditio-
nella biståndsformer och har samtidigt begränsad 
utbetalningskapacitet. Genom att delar av portföljen 
styrs mot den första aspekten skapas utrymme för 
också innovativa och katalytiska insatser. I ett flertal 
anslagsposter kan vi se genom nyckeltalen att dessa 
överväganden har börjat ge utdelning. Exempelvis 
visar anslagspostredovisningen att en majoritet av 
anslagsposterna lyckats uppnå kombinationen där 
alla tre nyckeltalen insatsvolym, avtalslängd och antal 
insatser utvecklats i positiv riktning. Endast fem 
anslagsposter avviker från denna trend och två av 
dessa var nära att uppfylla målet. Utvecklingen har 
givit utrymme till mer arbete med innovativ finansie-
ring under året. Den har även för flertalet anslagspos-
ter frigjort resurser för ökad uppföljning, vilket har 
varit ett mål under en längre tid. I genomsnitt ökade 
tiden för uppföljning med åtta procentenheter (från 
från 39 till 47 procent) 2013. De geografiska anslags-
posterna ökade i snitt tiden med närmare nio procent-
enheter, medan de övriga ökade med närmare fem 
 procentenheter. 

Den långsiktiga målsättningen mot ett mer fokuse-
rat bistånd som, där möjlighet finns, verkar i färre 
sektorer uppnås även det i hög grad. Endast tre 
anslagsposter har ökat antalet sektorer under året, 
alla dessa har dock ett brett tematiskt eller globalt 
perspektiv vilket innebär att en sektorfokusering för 
dessa inte är möjlig. Generellt bedömer Sida emeller-
tid att fortsatt ökad fokusering är önskvärt för att nå 
ett effektivt bistånd. För effektivt bistånd är det även 
av vikt att insatserna följer en programbaserad ansats. 
Nyckeltalen ger en splittrad bild av efterlevnaden av 
åtagandet. Närmare hälften av anslagsposterna har 
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insatsvolymer (bör öka). Därtill används begreppet 
”förvaltningskrona” som mäter förhållandet mellan 
utbetalningar (transfereringar av biståndsmedel) och 
förvaltningskostnader inom respektive anslagspost. 
Nyckeltal används också för att ge en bild av utveck-
lingen avseende givarsamordning, koordinering och 
transaktionskostnader. Nyckeltalen är då angivna som 
andel insatser med utfall med programbaserad ansats 
(bör öka), samt andel utbetalda medel med program-
baserad ansats (bör öka). Därtill finns det effektivitets-
vinster att hämta då Sida strävat efter ökad fokusering 
av antal sektorer (enligt OECD/DAC:s lista), vilket 
mäts genom antal sektorer (bör minska). Ytterligare 
en aspekt som mäts med nyckeltal är kvalitet och kon-
troll i hanteringen av biståndsinsatser. För detta 
används andel tid för uppföljning (bör öka). 

Metod
Fördelning av kostnader
Redovisningen och analysen av Sidas förvaltnings-
kostnader1 är baserad på tidsredovisning2. De siffror 
som tidsredovisningen visar används som underlag 
för fördelningen av förvaltningskostnaderna. Tidsre-
dovisningen bör ses som en rimlig uppskattning sna-
rare än ett exakt mått. Verksamhetsutfallet fördelas 
mellan huvudprocesser (till exempel ”Bistå regeringen 
med expertstöd”). Det görs i proportion till hur 
många timmar som rapporterats för respektive pro-
cess per enhet i Sverige (Stockholm, Härnösand och 
Visby) samt ambassader. Även redovisningen av för-
valtningskostnader per anslagspost tar hänsyn till den 
skilda kostnadssituationen på olika enheter och 
ambassader. Det betyder att strategiarbete på en 
enhet eller ambassad med högre kostnader ger en 
högre förvaltningskostnad. I nästa steg av fördel-
ningen, det vill säga per anslagspost samt Sidas 
huvudprocesser , har kostnaderna för Sidas övriga 
processer3 fördelats proportionellt på respektive 
huvudprocess och anslagspost (OH fördelad). 

Förvaltningskostnader med fördelad OH anges 
även för prestationerna Planera beredning/bereda 
och avtala insatser och Följa upp och resultatstyra/
avsluta insatser4 under 2013–2014. Vi har mellan 
2013 och 2014 gjort förändringar i fördelningsmodel-
len av förvaltningskostnader. Det är därför inte möj-
ligt att göra jämförelser med kostnader före 2013, 
utom i enstaka fall. Omräkning har gjorts för 2013 
års siffror så att de i så stor utsträckning som möjligt 
harmoniserar med 2014 års metod. För 2012 var det 
inte möjligt att göra. Vi gör därmed avsteg från prin-
cipen om redovisning i treårsserier men vi bedömer 
att det nya tillvägagångssättet kostnadssätter presta-
tionerna på ett mer rättvisande sätt.

Nyckeltal för utvecklingen av analysen av 
förvaltningskostnader inom utvecklingssamarbetet 
per anslagspost
Som ytterligare underlag för att bedöma utvecklingen 
inom anslagsposterna används ett antal nyckeltal. Vi 
ser en mer kostnadseffektiv insatshantering genom att 
använda följande nyckeltal; antalet insatser med utbe-
talningar (bör minska), avtalslängder (bör öka), samt 

1 Förvaltningskostnader definieras som verksamhetskostnader enligt resultat-
räkningen.

2 Sida införde tidredovisning under 2013. Samtlig Sida-anställd personal i 
Sverige och på ambassader tidsredovisar på de arbetsprocesser som besluta-
des av generaldirektören 2012.

3 Lednings- styrning och stödjande processer. Dessa speglar Sidas interna 
verksamhet. Ett exempel är ”Planera och följa upp verksamheten”. 

4 Planera beredning/bereda och avtala motsvarar antal beslutade och avtalade 
insatser i Sidas statistiksystem. Följa upp och resultatstyra/avsluta insatser 
motsvarar aktiva insatser och avslutade insatser i Sidas statistiksystem. 
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RESULTATREDOVISNING ENLIGT SIDAS REGLERINGSBREV

Tabell 26.5a:  Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete samt Utgiftsområde 5 Internationellt 
samarbete, förvaltningskostnad samt nyckeltal, tkr, antal och andelar 3

Geografiska anslagsposter ap.6 ap.7 ap.9 ap.17 ap.23 Utgiftsområde 
5, ap.31

Förvaltningskostnad (tkr)2

2012  -  -  -  -  -  -

2013 99 824 40 093 305 365 52 791 72 304 6 157

2014 97 799 41 511 348 021 59 397 85 422 6 712

Förvaltningskrona2

2012  -  -  -  -  -  -

2013 16 14 17 15 15 10

2014 15 12 15 14 14 8

Antal beslutade och avtalade insatser

2012 155 22 209 48 117 7

2013 59 31 193 58 123 8

2014 58 31 147 51 128 10

Antal insatser med utbetalningar och avslutade

2012 382 119 702 148 416 36

2013 333 115 739 152 424 36

2014 323 113 791 164 404 31

Medelavtalslängd

2012 35 45 45 38 39 43

2013 32 40 38 36 37 60

2014 41 42 42 37 40 50

Medelvolym per aktiv insats (tkr)

2012 5 336 6 385 10 223 6 924 3 864 2 874

2013 6 267 6 978 9 853 6 691 3 486 2 428

2014 11 099 7 901 13 557 9 385 4 873 1 257

Antal aktiva sektorer

2012 68 25 102 30 49 26

2013 68 25 100 27 49 16

2014 50 21 94 25 43 9

Andel insatser med programbaserad ansats

2012 21% 21% 30% 20% 15% 13%

2013 21% 17% 27% 14% 16% 11%

2014 26% 21% 23% 17% 15% 0%

Andel utbetalda medel med programbaserad ansats

2012 43% 47% 50% 24% 26% 50%

2013 39% 37% 45% 20% 22% 21%

2014 48% 35% 38% 19% 22% 0%

Tid för uppföljning2

2012  -  -  -  -  -  -

2013 33% 40% 35% 23% 51% 27%

2014 51% 72% 47% 35% 45% 45%

1 Utgiftsområde 5 ”Internationellt samarbete” övriga anslagsposet återfinns inom utgiftsområde 7 ”Internationellt bistånd”
2 Motsvarande siffror saknas för 2012. Förvaltningskrona är antal utbetlada biståndskronor per 1 krona i förvaltning. 
3 Förvaltningskostnader för Sidas övriga huvudprocesser är ej fördelade på anslagsposterna.
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Tabell 26.5b:  Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete samt Utgiftsområde 5 Internationellt 
samarbete, förvaltningskostnad samt nyckeltal, tkr, antal och andelar 2

Tematiska anslagsposter ap.1 ap.2 ap.5 ap.13 ap.28 ap.32

Förvaltningskostnad (tkr)1

2012  -  -  -  -  -  -

2013 36 875 24 584 11 455 18 839 61 631 39 679

2014 39 340 41 035 15 420 27 383 125 355 33 384

Förvaltningskrona1

2012  -  -  -  -  -  -

2013 76 4 133 41 7 21

2014 77 2 110 34 4 25

Antal beslutade och avtalade insatser

2012 49 27 19 71 123 19

2013 37 37 29 69 70 23

2014 24 28 19 33 57 24

Antal insatser med utbetalningar och avslutade

2012 260 73 63 137 135 91

2013 128 80 77 201 228 101

2014 157 88 83 183 253 120

Medelavtalslängd

2012 33 29 36 39 43 52

2013 34 26 35 29 36 49

2014 39 27 38 36 38 48

Medelvolym per aktiv insats (tkr)

2012 28 444 1 715 31 363 5 209 3 887 14 146

2013 41 794 1 472 27 560 5 590 2 187 11 009

2014 54 964 1 951 41 349 9 228 2 397 12 664

Antal aktiva sektorer

2012 11 2 14 13 36 8

2013 8 5 12 14 36 9

2014 8 2 9 14 31 11

Andel insatser med programbaserad ansats

2012 10% 1% 40% 22% 1% 29%

2013 9% 12% 37% 23% 7% 22%

2014 10% 2% 49% 21% 5% 26%

Andel utbetalda medel med programbaserad ansats

2012 31% 1% 90% 29% 2% 30%

2013 26% 12% 83% 36% 4% 58%

2014 27% 2% 87% 44% 5% 53%

Tid för uppföljning1

2012  -  -  -  -  -  -

2013 45% 64% 45% 26% 41% 55%

2014 49% 57% 47% 47% 27% 60%

1 Motsvarande siffror saknas för 2012. Förvaltningskrona är antal utbetlada biståndskronor per 1 krona i förvaltning. 
2 Förvaltningskostnader för Sidas övriga huvudprocesser är ej fördelade på anslagsposterna.
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Tabell 26.5c:  Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete samt Utgiftsområde 5 Internationellt 
samarbete, förvaltningskostnad samt nyckeltal, tkr, antal och andelar 2

Tematiska anslagsposter ap.14 ap.15 ap.16 ap.26

Förvaltningskostnad (tkr)1

2012  -  -  -  -

2013 20 774 13 931 47 641 3 477

2014 16 344 10 178 22 045 5 610

Förvaltningskrona1

2012  -  -  -  -

2013 28 60 15 58

2014 45 124 31 35

Antal beslutade och avtalade insatser

2012 13 12 79 6

2013 8 17 63 13

2014 14 8 31 11

Antal insatser med utbetalningar och avslutade

2012 49 22 132 13

2013 65 47 168 30

2014 57 42 144 29

Medelavtalslängd

2012 48 41 34 40

2013 65 41 40 38

2014 59 44 39 37

Medelvolym per aktiv insats (tkr)

2012 11 280 19 380 4 592 9 045

2013 15 382 29 618 5 276 8 700

2014 25 327 54 928 5 777 9 385

Antal aktiva sektorer

2012 14 11 47 6

2013 11 15 55 5

2014 15 15 46 6

Andel insatser med programbaserad ansats

2012 39% 53% 20% 79%

2013 50% 51% 23% 35%

2014 44% 60% 26% 40%

Andel utbetalda medel med programbaserad ansats

2012 43% 79% 58% 81%

2013 58% 65% 56% 32%

2014 52% 81% 51% 41%

Tid för uppföljning1

2012  -  -  -  -

2013 12% 15% 26% 15%

2014 44% 38% 47% 42%

1 Motsvarande siffror saknas för 2012. Förvaltningskrona är antal utbetlada biståndskronor per 1 krona i förvaltning. 
2 Förvaltningskostnader för Sidas övriga huvudprocesser är ej fördelade på anslagsposterna.
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27. BISTÅNDSVERKSAMHET TILL FÖLJD AV 
FINANSIELLA VILLKOR AV BLAND ANNAT METOD
UTVECKLING, STUDIER, UTVÄRDERINGAR OCH 
ERFARENHETSREDOVISNINGAR SAMT REVISIONER

Redovisningen görs i kapitel 34: “Anslagsredovisning”. 

REGLERINGSBREV

Sida ska redovisa kostnader som har belastat anslaget 1:1.
Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får 
finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfar-
enhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av bistånds-
insatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till 
mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via 
anbudsförfarande.
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28. REDOVISNING AV VISSA KOSTNADER ENLIGT 
REGLERINGSBREVET 2014 

REGLERINGSBREV

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

Tabell 28.1  Totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer, tkr

 Exkl. Östersjöregionen Östersjöregionen

 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Givarländers organisationer1 2 826 697 2 676 089 2 884 047 13 532 7 610 16 201

Samarbetslandets organisationer 862 655 934 856 965 393 7 612 12 061 9 798

Internationella organisationer 3 898 823 3 217 781 2 780 768 21 034 5 700 4 000

Övriga organisationer 36 497 43 686 187 532 - - -

Totalt 7 624 671 6 872 412 6 817 741 42 178 25 371 29 999

1  Svenska organisationer ingår i Givarlandets organisationer enligt nyimpelementerat kodningdirektiv från OECD/DAC.

Tabell 28.2  Stöd genom svenska ramorganisationer samt de som har fått stöd inom ramen för  
regeringens satsning på barn- och ungdomars rätt till hälsa och utbildning, tkr 

 Bidrag till ramorganisationer Informationsstöd

 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Forum Syd 183 876 141 774 165 336 17 751 18 983 22 163

Svenska Missionsrådet1 174 879 125 531 112 371 3 998 3 961 4 473

Rädda barnen2 196 451 163 345 185 546 2 100 1 238 2 320

Pingst FFS3 64 402 69 273 75 300 1 900 1 900 1 900

Svenska kyrkan 97 605 122 665 147 809 0 3 000 4 000

Diakonia 156 330 149 172 138 133 3 700 3 600 3 335

We Effect4,5 195 932 153 760 157 655 2 500 2 500 2 700

LO/TCOs Biståndsnämnd 112 507 87 752 93 930 12 590 6 873 10 470

Olof Palmes Internationella Center 67 622 55 707 51 234 2 350 2 350 2 195

Afrikagrupperna i Sverige 39 623 36 873 34 807 2 100 2 000 2 100

MyRight6 29 351 30 300 29 770 -179 608 1 000

PLAN Sweden 97 717 77 916 66 957 1 223 1 159 1 400

Svenska Naturskyddsföreningen 57 724 53 837 50 285 2 500 2 384 2 656

RFSU 33 566 27 334 27 318 2 058 690 800

World Wide Fund for Nature, WWF 57 448 40 161 57 684 3 564 2 800 3 042

Svenska Afghanistankommittén7 23 888 11 000 11 000 0 0 0

Oxfam7 10 000 21 000 29 000 0 0 0

Norwegian Refugee Council7 44 540 60 000 40 000 0 0 0

International HIV/AIDS Alliance IHAA7 0 6 500 6 500 0 0 0

Ibis7 -748 0 6 400 0 0 0

forts. ››
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Tabell 28.3 Övrigt stöd genom svenska ramorganisationer, tkr

 2014 2013 2012

Forum Syd1 52 999 66 772 81 874

Svenska Missionsrådet1 23 499 6 646 3 891

Rädda Barnen1 203 447 154 405 121 805

Pingst FFS2 0 2 000 -2 507

Svenska kyrkan 52 418 32 087 17 050

Diakonia 178 281 164 824 212 631

We Effect1,3 55 996 42 421 43 238

LO/TCOs Biståndsnämnd1 -898 9 065 12 200

Olof Palmes Internationella Center 44 741 62 977 53 975

MyRight1,4 0 1 700 1 700

PLAN Sweden 43 788 44 295 32 998

Svenska Naturskyddsföreningen1 0 3 081 2 880

RFSU1 18 713 6 317 16 919

World Wide Fund for Nature, WWF 21 415 8 139 22 554

Totalt 694 400 604 730 621 209

1  Inkluderar rambidrag för stöd till Reformsamarbete i Östeuropa.
2  Tidigare PMU Interlife.
3  Tidigare Kooperation Utan Gränser (SCC). 
4  Tidigare SHIA

Tabell 28.2  Stöd genom svenska ramorganisationer samt de som har fått stöd inom ramen för  
regeringens satsning på barn- och ungdomars rätt till hälsa och utbildning, tkr 

 Bidrag till ramorganisationer Informationsstöd

 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Gröna Bilister 0 0 0 0 400 400

Civil Rights Defenders8 0 0 0 0 -6 500

Svenska Röda Korset8 0 0 0 1 289 1 292 646

Global Forum8 0 0 0 0 0 350

Föreningen Ordfront8 0 0 0 700 700 700

Jarl Hjalmarsson Stiftelsen8 0 0 0 587 479 300

Utrikespolitiska institutet8 0 0 0 0 831 400

Centernpartiets Internationella Stiftelse8 0 0 0 -6 149 118

Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC8 0 0 0 338 207 474

Svenskt Internationellt Liberalt Centrum, SILC8 0 0 0 543 402 537

Vänsterns Solidaritetsforum8 0 0 0 495 450 150

Worlds Childrens Prize Foundation8 0 0 0 3 000 2 700 0

Reach for Change8 0 0 0 1 850 1 772 0

En Rökfri Generation8 0 0 0 850 689 0

Action Aid8 0 0 0 -32 319 0

Insamlingsstiftelsen Green Forum8 0 0 0 -105 300 0

Totalt 1 642 713 1 433 899 1 487 035 67 665 64 729 69 128

1  Enligt överenskommelse med Sida betalades 32 000 tkr av 2015-års anslag ut 2014.
2  Enligt överenskommelse med Sida betalades 32 000 tkr av 2015-års anslag ut 2014. 
3  Tidigare PMU Interlife.
4  Tidigare Kooperation Utan Gränser (SCC).
5  Enligt överenskommelse med Sida betalades 28 000 tkr av 2015-års anslag ut 2014.
6  Tidigare SHIA.
7  Dessa organisationer är inte ramorganisationer (Afgahistankommittén blev ramorganisation 2014) men har fått stöd  
  inom ramen för regeringens satsning på barn- och ungdomars rätt till hälsa och utbildning.
8  Erhåller informationsstöd utanför ramsamarbetet. 



David Wambua är engagerad i sin lokala organisation i byn Eyani några timmar norr om Kenyas huvudstad Nairobi. Organisationen 
jobbar bland annat med att ge byborna ökad kunskap, så att de i sin tur kan ge råd till de som styr kring budget och investeringar, 
men också hålla dem ansvariga när något inte fungerar. 
Foto: Pranay Garodia
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Efterföljande kommentarer hänvisar till Resultat- samt 
Balansräkningen, tabell 32.1 respektive tabell 33.1. 

Resultaträkning

Verksamhetsutfall
I verksamhetsavsnittet redovisas i huvudsak den verk-
samhet som finansieras av förvaltningsanslaget samt 
viss verksamhet som finansieras av biståndsanslaget. I 
verksamhetsutfallet redovisas också de intäkter av avgif-
ter som Sida disponerar.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 1 083 miljo-
ner kronor, vilket är en ökning med 14 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Det är främst intäkter av 
anslag som ökat, 16 miljoner kronor, vilket motsvaras av 
de kostnader som anslaget ska finansiera. Intäkter av 
anslag inkluderar 99 miljoner kronor som finansierats 
från biståndsanslaget. Den administrativa avgiften för 
Sidas garantiverksamhet har minskat vilket främst förkla-
rar varför posten Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar har minskat med två miljoner kronor. 

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 1 084 
miljoner kronor vilket är en ökning med 13 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Det beror främst på 
att kostnader för personal har ökat med 19 miljoner 
kronor vilket i huvudsak förklaras av att antalet årsar-
betskrafter har ökat med 25. Kostnader för lokaler, 
övriga driftkostnader samt finansiella kostnader har för-
ändrats marginellt jämfört med föregående år. Avskriv-
ningarna har minskat med fyra miljoner kronor vilket 
beror på minskat avskrivningsunderlag. Verksamhetsut-
fallet visar på ett underskott om 0,6 miljoner kronor. 
Intäkterna från den administrativa avgiften har under-
stigit de administrativa kostnaderna för garantiverksam-
heten.

Uppbördsverksamhet
Som uppbörd redovisas inkomster som Sida inte dispo-
nerar. Intäkterna har ökat med 27 miljoner kronor 
främst till följd av en återbetalning från Nordiska inves-
teringsbanken (NIB) som inlevererats mot inkomsttitel.

Transfereringar
Finansieringen av Sidas biståndsverksamhet redovisas  
i huvudsak under kapitel 30 Kommentarer till anslagsre-

dovisningen. I detta avsnitt redovisas även Sidas uppdrag 
avseende bidragshantering för biståndsverksamhet som 
Regeringskansliet (UD) beslutar om. Vidare redovisas 
resultatet från Sidas garantiåtaganden i kapitel 31 Sidas 
garantiverksamhet.

Årets kapitalförändring
Årets kapitalförändring uppgår till -52 miljoner kronor 
vilket är en minskning med 23 miljoner kronor jämfört 
med föregående år. Minskningen är främst hänförbar till 
Sidas lån- och garantiverksamhet och förklaras i huvud-
sak av förändringar avseende värderegleringar.

Balansräkning
Balansräkningen omfattar Sidas Tillgångar samt 
Kapital och skulder. De beloppsmässigt största 
posterna avser Sidas lån- och garantiverksamhet vilket 
även framgår av den specificerade balansräkningen, 
tabell 31.5 under avsnitt 31 Sidas garantiverksamhet. 
Några av dessa poster har förändrats väsentligt jämfört 
med föregående år på grund av omplaceringar av 
likvida medel och långfristiga fordringar samt ökade 
förväntade förluster. 

Sida beslutade i februari 2014 om ett bidrag med en 
konstruktion om säkerhet för ett lån till ett företag i 
Tanzania. Under 2014 har sammanlagt 54 miljoner 
kronor betalats ut. Sida redovisade insatsen som ett 
lämnat bidrag i delårsrapporten. Riksrevisionen ifråga-
satte i revisionen avseende delårsrapporten redovis-
ningen av de utbetalda medlen, utifrån argumentet att 
insatsen har karaktären av ett lån snarare än ett bidrag. 
I oktober 2014 lämnade Sida information till reger-
ingen om insatsen (Promemoria 2014-11-10 ärende-
nummer 14/001014). Sida har utifrån den dialog som 
förts med Ekonomistyrningsverket om hur säkerheten 
bör redovisas, i bokslutet 2014 redovisat insatsen som 
en deposition (kortfristig fordran) i balansräkningen. 
Då insatsen uppvisar en högt ställd riskbild har insat-
sen vid värdering i årsbokslutet värdereglerats till noll, 
vilket har belastat Transfereringsavsnittet och ingår i 
årets kapitalförändring, se not 14. Värderegleringen 
har inte belastat anslaget varför insatsen inte återfinns i 
anslagsredovisningen. Sida har 2015-01-23 i hemstäl-
lan till Regeringen bett om medgivande att hantera 
insatsen som en deposition.

I övrigt hänvisas till efterföljande kommentarer, 
tabeller och noter. 

29  KOMMENTARER TILL RESULTAT- OCH 
BALANSRÄKNING
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Sida disponerar medel inom utgiftsområde 7 Interna-
tionellt bistånd samt till viss del även inom utgiftsom-
råde 5 Internationell samverkan. Enligt regleringsbre-
vet för budgetåret 2014 uppgår Sidas tilldelade medel 
inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 28 899 
miljoner kronor. I dessa medel ingår de anslagsposter 
som Regeringskansliet, främst UD, beslutar om. 
Anslaget 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa avsluta-
des 2013 och tilldelades därmed inga medel men 
Sida fick disponera ingående sparande 2014. Totalt 
disponibla medel, inklusive ingående sparande, 
omdisponeringar och indragningar uppgår till 29 356 
miljoner kronor för 7 1:1 Biståndsverksamhet respek-
tive 36 miljoner kronor för 7 2:1 Reformsamarbete i 
Östeuropa.

Sida har därutöver dispositionsrätt till anslaget 5 1:11 
Samarbete inom Östersjöregionen där totalt disponi-
bla medel uppgår till 64 miljoner kronor.

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag 
uppgår till 977 miljoner kronor. Ingående sparande 

uppgår till 25 miljoner kronor och totalt disponibla 
medel till nästan 1 003 miljoner kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 
december 2014 för Sidas tilldelade anslag framgår av 
tabell 30.1 Anslag. I tabellerna 30.2 och 30.4 visas 
anslagsutfall uppdelat på Sidas respektive Regerings-
kansliets (UD:s) verksamhet.

Anslagsutfall biståndsverksamhet
Disponibla medel för anslaget 7 1:1 Biståndsverksam-
het för Sidas verksamhet uppgår till 19 107 miljoner 
kronor. Utfallet är 18 989 miljoner kronor, vilket mot-
svarar ett anslagsutnyttjande på 99 procent. Outnytt-
jade medel uppgår till 119 miljoner kronor. Utnytt-
jandegraden 2014 är högre än den varit de senaste 
fem åren vilket är mycket positivt.

Utbetalningstakten 2014 har ungefär samma profil 
som föregående år. Fram till och med andra kvartalet 
2014 var andelen utbetalade medel 31 procent vilket 
är två procentenheter lägre än 2013. Efter tredje 
kvartalet 2014 var andelen utbetalade medel 54 pro-
cent vilket också är två procentenheter lägre än 2013. 
Inför sista utbetalningsmånaden i december uppgick 
andelen utbetalade medel till 65 procent vilket är sex 
procentenheter lägre än 2013. Att en stor del av 
anslaget betalas ut i slutet av året utgör en osäkerhets-
faktor i Sidas utfallsprognoser.

Utfall per anslagspost framgår av tabell 30.2 Sidas 
verksamhet. Utfall och anslagsposterna kommenteras 
nedan i de fall anslagsutfallet är avvikande eller om 
omdisponeringar av anslaget har skett enligt änd-
ringsbeslut i Sidas regleringsbrev. Se vidare not 35 
angående årets omdisponeringar. 

Anslagspost 1 Humanitära insatser och konflikthantering: 
Disponibla medel uppgår till 3 028 miljoner kronor. 
Utfallet är 3 023 miljoner kronor (100 procent). 
Omdisponering skedde i samband med reglerings-
brevsändring daterat 2014-10-23 då 150 miljoner 
kronor omdisponerades från anslagspost 9 Afrika till 
anslagspost 1 Humanitära insatser. Anledningen till detta 
var stora humanitära behov i samband med Ebolaut-
brottet. 

Anslagspost 9 Afrika: Disponibla medel uppgår till 5 
177 miljoner kronor. Utfallet är 5 030 miljoner kro-
nor (97 procent). Omdisponering av 150 miljoner kro-

Tabell 30.1 anslag, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibla medel 29 355 706

Utfall 29 056 999

Utfall av disponibla medel 99%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa2

Totalt disponibla medel 36 293

Utfall 35 882

Utfall av disponibla medel 99%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibla medel 64 000

Utfall 56 564

Utfall av disponibla medel 88%

7 1:2 sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibla medel 1 002 877

Utfall 972 746

Utfall av disponibla medel 97%

1 Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 10 248 254 tkr, utfall 10 068 249 tkr, 
98% och Sida disponibelt 19 107 452 tkr, utfall 18 988 750 tkr, 99%.

2  Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 1 185 tkr, utfall 1 185 tkr, 100% och 
Sida disponibelt 35 107 tkr, utfall 34 697 tkr, 99%.

30  KOMMENTARER TILL  
ANSLAGSREDOVISNINGEN
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nor till anslagspost 1 Humanitära insatser och konflikthantering 
har skett, se ovan. Utfallet är lågt för framförallt Tanza-
nia där dels en prognostiserad anslagsbelastning för en 
insats inom miljö-området inte realiserats, se kapitel 29 
Kommentarer till balansräkningen samt att det plane-
rade budgetstödet ej blev av. Under rapporteringsperi-
oden har 120 miljoner kronor betalats ut via särskilda 
multilateralt kanaliserade insatser i Afrika som syftar 
till att uppfylla milleniemål 4, 5 och 7. Motsvarande 
belopp 2013 och 2012 var 100 miljoner kronor res-
pektive 710 miljoner kronor.

Anslag 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa, som 
avslutats under 2014 och istället ingår i anslagspost 23 
Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, (ej 

ap 3 som avser UD), hade ett ingående sparande om 
35 miljoner kronor där anslagsutfallet uppgår till 100 
procent under året. 

För utgiftsområde 5 1:11 Samarbete inom Öster-
sjöregionen är utfallet 88 procent av totalt disponibla 
medel. Det låga utfallet beror på förändrade förut-
sättningar för samarbete i Ryssland vilket lett till svå-
righeter att betala ut medel.

Under 2014 har Sida utöver egna medel utbetalat 
10 068 miljoner kronor avseende 7 1:1 Biståndsverk-
samhet samt 1 miljon kronor avseende 7 2:1 Refor-
samarbete i Östeuropa för Regeringskansliet (UD:s) 
räkning, sammantaget 10 069 miljoner kronor, vilket 
framgår av tabell 30.4. Utbetalningarna har under 

Tabell 30.2 sidas verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 3 027 796 3 022 999 100%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 94 300 95 600 101%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 700 001 1 695 292 100%

7 1:1.6 Asien 1 494 944 1 509 530 101%

7 1:1.7 Latinamerika 505 227 513 551 102%

7 1:1.9 Afrika 5 176 500 5 029 752 97%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 929 500 932 014 100%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 729 265 734 490 101%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 263 438 1 263 340 100%

7 1:1.16 Globala insaser för ekonomiskt hållbar utveckling 693 999 687 486 98%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 859 600 844 626 98%

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 116 760 1 144 677 102%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 199 896 197 082 99%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 470 521 469 821 100%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 845 704 848 493 100%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 19 107 452 18 988 750 99%

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 002 877 972 746 97%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 34 740 34 697 100%

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer 367 0 0%

7 2:1.6 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 35 107 34 697 99%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 64 000 56 564 88%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 64 000 56 564 88%

summa utfall för verksamhet som genomförs av sida 20 209 436 20 052 757 99%

Anslagsutfall, Sidas verksamhet
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2014 koncentrerats till kvartal tre, drygt hälften av 
disponibla medel har utbetalats under detta kvartal. 
98 procent av disponibla medel har nyttjats.

Anslagsutfall förvaltningsanslag
Disponibla medel för anslaget uppgår till nästan1 003 
miljoner kronor. Utfallet är 973 miljoner kronor (97 
procent), vilket är en minskning med 7 miljoner kro-
nor jämfört med föregående år (980 miljoner kronor).

Årets utfall innebär att Sida har ett anslagssparande 
om 30 miljoner kronor.

Beställningsbemyndiganden
Sida har 2014 en bemyndiganderam på totalt 28 mil-

jarder kronor vilket innefattar anslagsposter under 
anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet och 5 1:11 Samar-
bete inom Östersjöregionen, se tabell 30.3 Sidas verk-
samhet. Behov av utökad bemyndiganderam för 7 1:1 
Biståndsverksamhet identifierades under våren och 
Sida hemställde därför till regeringen om utökning av 
den totala bemyndiganderamen med 2 545 miljoner 
kronor. I en regleringsbrevsändring daterad 2014-06-
19 beslutade regeringen om utökade bemyndigande-
ramar, vilket framgår av not 38 Tilldelad bemyndi-
ganderam. 

Utnyttjandet uppgår till knappt 20 miljarder kro-
nor eller 72 procent av ramen, vilket är drygt 3 mil-
jarder kronor högre än föregående år. Nedan kom-

Tabell 30.3 sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 900 000 573 681 64%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 110 000 78 258 71%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 000 000 1 796 901 90%

7 1:1.6 Asien 2 400 000 1 591 318 66%

7 1:1.7 Latinamerika 720 000 509 178 71%

7 1:1.9 Afrika 8 500 000 5 838 216 69%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 100 000 778 763 71%

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 210 000 1 485 783 67%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 535 000 1 076 175 70%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 500 000 927 635 62%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 500 000 1 973 752 79%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 600 000 1 125 317 70%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 180 000 177 265 98%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 610 000 565 353 93%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 690 000 1 415 434 84%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 27 555 000 19 913 029 72%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 110 000 47 776 43%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 110 000 47 776 43%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av 
sida

27 665 000 19 960 805 72%

Beställningsbemyndiganden, Sidas verksamhet
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menteras de anslag/anslagsposter där utnyttjandet 
understigit 75 procent eller i övrigt inneburit omför-
delningar.

För anslagspost 1 Humanitära insatser och konflikthantering 
är utnyttjandegraden 64 procent. Behoven av humani-
tärt stöd är stora men det är svårt att förutse kom-
mande kriser. När behov uppstår måste marginal fin-
nas i bemyndiganderamen för att hantera dessa. För 
några insatser tecknades ettåriga avtal istället för flerår-
iga vilket får direkt påverkan på utnyttjandegraden av 
bemyndiganderamen. 

För anslagspost 2 Informations- och kommunikationsverk-
samhet är utnyttjandegraden 71 procent. Anledningen 
till det låga utfallet är att de avtal som skrivs oftast är 
ettåriga. 

För anslagspost 6 Asien är utnyttjandegraden 66 pro-
cent. Det låga utnyttjandet av bemyndiganderamen 
beror till största del på att Sida valde att ingå ettåriga 
avtal istället för fleråriga för att öka möjligheten till 
flexibilitet. 

För anslagspost 7 Latinamerika är utnyttjandegraden 
71 procent. Strategierna inom anslagsposten närmar 
sig sitt slut och Sida har därför valt att begränsa avta-
landet för kommande år. 

För anslagspost 9 Afrika är utnyttjandegraden 69 pro-
cent. Utnyttjandet är lågt då flera strategier löper mot sitt 
slut och Sida har därför valt att inte teckna långa avtal. 

För anslagspost 17 Mellanöstern och Nordafrika är 
utnyttjandegraden 71 procent. Strategin för regionalt 
MENA löper ut 2015 och Sida har därför valt att inte 
binda upp för mycket medel där. Strategin för Pales-
tina beslutades sent på året och det har därför inte 
funnits tid att avtala mer för kommande år. 

För anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet är utnyttjandegraden 67 procent.  
Ny strategi har operationaliserats men det tar tid att 
bygga upp portföljen, därav det låga utnyttjandet. 

För anslagspost 13 Särskilda insatser för mänskliga rättig-
heter och demokratisering är utnyttjandegraden 70 pro-
cent. Det låga utnyttjandet förklaras av en insats som 
kommer avtalas först under februari 2015 vilket då 
inte belastade bemyndiganderamen för 2014. 

För anslagspost 14 Globala insatser för miljö- och klimat-
mässigt hållbar utveckling är utnyttjandegraden 62 pro-
cent. Utnyttjandet är lågt på grund av att den tidigare 
strategin för miljölån numera ingår i anslagsposten 
vars insatser inte avtalas längre än för innevarande år.

För anslagspost 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling är utnyttjandegraden 70 procent. Sida har 
valt att fokusera på insatser som genererat utfall 
under 2014 varför avtal för kommande år inte varit 
lika prioriterat. 

För anslagspost 1.3 Samarbete med Ryssland under 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan är utnytt-
jandegraden 43 procent. Det låga utnyttjandet beror 
på att strategin för anslagsposten är ny och att det tar 
tid att bygga upp en långsiktig portfölj.

Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regle-
ringsbrevet de ekonomiska åtaganden som Regerings-
kansliet (UD) har beslutat att ingå med stöd av 
bemyndiganderamar, vilket framgår av tabell 30.5 
och 30.6. Då det är Regeringskansliet (UD) som upp-
rättar avtal och beslut om utbetalning av dessa medel 
kommenterar Sida inte utfallet närmare, se även 
kapitel 19 Sidas uppdrag avseende bidragshantering 
för biståndsverksamhet som Regeringskansliet (UD) 
beslutar om samt kapitel 37 Noter under rubriken 
Allmänt.

I tabell 34.4 Finansiella villkor presenteras utfall för 
finansiella villkor i enlighet med regleringsbrevet 
2014.
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Tabell 30.5 Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 21 586 000 20 964 977 97%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 19 527 000 19 196 729 98%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 100 000 14 152 14%

summa totalt Biståndsverksamhet 41 213 000 40 175 858 97%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av Re
geringskansliet

41 213 000 40 175 858 97%

Tabell 30.4 Regeringskansliets verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 3 915 431 3 829 933 98%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 6 080 929 5 999 208 99%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 251 894 239 108 95%

summa totalt Biståndsverksamhet 10 248 254 10 068 249 98%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa 1 185 1 185 100%

7 2:1.3 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 1 185 1 185 100%

summa utfall för verksamhet som genomförs av Regeringskansliet 10 249 439 10 069 434 98%

anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, Regeringskansliets verksamhet

Tabell 30.6 Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, Utestående åtaganden i valuta, tkr

anslag Benämning utestående åtaganden i valuta
i sek beräknade enl. balans
dagens kurs 

7 1:1 Biståndsverksamhet usd euR GBP sek

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, 
 fonder och skuldavskrivningar

17 170 6 595 196 883

7 1:1.31 Multilaterala och internationella 
 organisationer och fonder

1 213 088 11 543 140

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 698 50 6 056

summa biståndsverksamhet 17 868 1 219 683 50 11 746 079

totalsumma 17 868 1 219 683 50 11 746 079
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Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 10 mil-
jarder kronor. Sida ska enligt regleringsbrevet för 
budgetåret 2014 redovisa garantiåtaganden1 i enlig-
het med Riksgäldskontorets rekommendationer om 
gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr. 
2004/671). Sidas totala garantiåtagande uppgår till   
3 481 miljoner kronor per den 31 december 2014, 
vilket framgår av tabell 31.1. Sida har en garantire-
serv2, som täcker eventuella skador för garantiåtagan-
dena. De avgifter som Sida tar ut för att täcka förvän-
tade förluster i garantiverksamheten sätts in i 
garantireserven på räntebärande konton hos Riks-
gäldskontoret. Utöver det finns tillgångar i form av 
premiefordringar på garantitagare samt fordringar 
som uppstår när Sida behöver gå in och betala garan-
terade lån, så kallade skadefordringar. Denna garanti-
resev uppgår, inklusive fordringar, till 2  095 miljoner 
kronor per 2014-12-31. Bokföringsmässig avsättning 
för förväntad förlust för garantiåtagandena uppgår till 
344 miljoner kronor 3, se tabell 31.1 nedan.

Tabell 31.1 Åtaganden, avsättningar och tillgångar i 
garantiverksamheten , miljoner kronor

Garanti
åtagan

den

avsättningar för 
förväntade för
luster i garanti
portföljen

Garanti
reserv

2014-12-31 3 481 344 2 095

Redovisningsprinciper
Enligt 18 § förordningen (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamar-
bete ska garantireserven för Sidas garantier förvaltas 
av Exportkreditnämnden (EKN). EKN ska enligt 
samma förordning för Sidas räkning göra bedöm-
ningar av utestående fordringar, åtaganden och risk 
för skadefall. Sida ska även i första hand samråda 
med EKN avseende vilken garantiavgift som ska gälla 

1 Samtliga belopp avseende garantiåtaganden är angivna i enlighet med EKN´s 
principer där Sidas åtagande i valuta har omräknats till svenska kronor med 
hjälp av EKN´sbokslutskurs. I garantiåtagandet ingår Beslutade garantier 
respektive Avtalade garantier. Beslutade garantier avser garantier som Sida 
har beslutat ska genomföras men som ännu inte är effektiva åtaganden. För 
avtalade garantier har bindande garantiavtal undertecknats och garantin har 
blivit effektiv. En garanti blir effektiv när alla villkor i avtalet är uppfyllda. 
Beslutade garantier avser för U-krediter även de delar av de avtalade garan-
tierna som ännu inte utnyttjats. Detta gäller inte för fristående garantier. 

2 I förordning (2011:211) om utlåning och garantier används begreppen garanti-
avgift och garantireserv, i förordning (2009:320) om finansiering av utveck-
lingslån och garantier för utvecklingssamarbete används begreppen premie 
och säkerhetsreserv, dessa begrepp är synonyma. Sida använder begreppen 
enligt förordning (2011:211) om utlåning och garantier.

3 Den förväntade förlusten ska diskonteras (nuvärdeberäknas) vilket inte har 
gjorts för de garantier som värderats av RGK. Om detta hade gjorts skulle 
avsättningen för förväntad förlust uppgått till cirka 10 miljoner kronor lägre.

för varje garanti. Sida har under 2014 använt sig av 
möjligheten att vända sig till annan aktör.
Garantiavgifter
Garantiavgiften som motsvarar statens förväntade 
förlust sätts in i garantireserven på räntebärande kon-
ton hos Riksgäldskontoret4. Samtidigt som en bokfö-
ringsmässig avsättning för förväntad förlust görs, 
redovisas fordran i de fall garantin innehåller avtalad 
efterskottspremie. Garantiavgiften tjänas in under 
garantins löptid och justeringar görs för mindre för-
ändringar i risken.

För Sidas fristående garantier redovisas ingen for-
dran för garantiavgifter. Garantiavgifter enligt garan-
tiavtal inbetalas till Sida i takt med att garantin 
utnyttjas under garantins löptid och redovisas kassa-
mässigt när inbetalning sker, vilket innebär att perio-
disering inte sker. Beloppet eller tidpunkten för när 
garantiavgiften inkommer eller hur stor inbetalningen 
blir kan inte fastställas vid tidpunkten då garantiavta-
len träffas. Därför kan det uppstå underskott i Sidas 
garantiverksamhet för fristående garantier. I vissa fall 
bedömer Sida att subvention av hela garantiavgiften 
ska ske. Hela subventionen betalas då up-front, det 
vill säga hela den riskavspeglande garantiavgiften 
betalas direkt när garantiavtalet ingås. För dessa 
garantier beaktas samtliga bedömda finansiella kon-
sekvenser i redovisningen och således uppstår ingen 
negativ kapitalförändring det första året för dessa 
garantier. 

Sida tar även ut en administrativ avgift i enlighet 
med förordning (2011:211) om utlåning och garan-
tier. Avgiften ska täcka Sidas administrationskostna-
der för dessa garantier och tillföras Sidas räntekonto, 
se avsnitt Administration av garantiverksamheten. 
Periodisering av den administrativa avgiften sker inte 
eftersom det inte bedöms ge en mer rättvisande bild 
av verksamheten. Anledningen är att en stor del av 
arbetet läggs ner under offertarbetet samtidigt som 
löptiden för en enskild garanti kan vara lång. 

Enligt samverkansavtal mellan EKN och Sida avse-
ende garantiverksamheten ska EKN för Sidas räk-
ning varje halvår göra riskvärderingar av åtaganden 
och utestående fordringar. Dessa riskvärderingar av 
åtagandena (som även kan och har utförts av annan 

4 Följande avsteg har gjorts från förordning (2009:320) för en garanti (CAFEF) 
på 200 miljoner kronor till en fond som förvaltas av Miga. Sida har i denna 
garanti inte gjort någon avsättning för förväntad förlust till Sidas garantire-
serv. Sida har däremot gett ett kontantbidrag som förvaltas av Miga varav 
motsvarande 35 miljoner kronor kan användas för eventuellt infriande av 
garantin.

31 SIDAS GARANTIVERKSAMHET
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aktör än EKN för några garantier) avser den förvän-
tade förlusten och redovisas som övriga avsättningar i 
Sidas balansräkning. I enlighet med Riksgäldskontorets 
rekommendationer om gemensam kostnads- och risk-
redovisning (dnr. 2004/671) redovisas inte kostnader 
och avsättningar för riskkoncentration (oförväntad för-
lust) i Sidas redovisning. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta inom 
garantireserven för Sidas garantier för U-krediter och 
fristående garantier samt utestående garantiåtagan-
den är värderade till balansdagens kurs i enlighet 
med EKN:s bokslutskurser. 

Sida har skadefordringar kopplade till sina garan-
tier för U-krediter. Vid skadereglering övertar Sida 
fordran från garantitagaren. Fordringarna ökar 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 återvinningsmöjlighe-
terna anses uttömda eller då gäldenären beviljas 
skuldlättnad. Värdet på fordringarna speglar de för-
väntade återvinningsmöjligheterna. Värderingar 
utförs halvårsvis av EKN. Skadefordringarna redo-
visas som övriga långfristiga fordringar i Sidas 
balansräkning.

Ändrade redovisningsprinciper
Sida redovisar ansvarsförbindelser från och med 2014 
 vilket framgår av balansräkningen, se tabell 31.5 samt 
33.1. Det gäller garantiåtaganden där avtal har teck-
nats där villkor finns som inte är uppfyllda som inte 
helt ligger inom Sidas kontroll, inträffar eller uteblir. 
Garantiåtaganden som kan bli aktuella som ansvars-
förbindelser tillhör alltid kategorin Beslutade garantier.

Ramutnyttjande 
Sidas totala engagemang uppgår till 3 481 miljoner 
kronor, se tabell 31.2. Åtagandet för 2014 fördelar sig 
på fristående garantier 2 438 miljoner kronor och 
garantier för U-krediter 1 043 miljoner kronor. Av 
den totala portföljen definieras tre fristående garan-
tier som beslutade garantier då de ännu inte effektue-
rats (totalt 388 miljoner kronor): Pledge Guarantee 
for Health (PGH) som är en global insats för att effek-
tivisera förmedlingen av medel då biståndslöften 
utställts till katastrofområden, The Nordic Environ-
ment Finance Corporation (NEFCO) med syftet att 
främja kommunala energiinvesteringar i Ukraina och 
Essential Capital Consortium (ECC) som är en fond 
som administreras av Deutsche Bank och investerar i 
bolag som riktar sig till fattiga. NEFCO och ECC har 

beslutats under 2014. Övriga fristående garantier 
definieras som avtalade garantier. Förutom ovanstå-
ende nytillkomna beslutade garantier har under 2014 
sex nya fristående garantier beslutats som upptas i 
kategorin avtalade garantier. Tre av garantierna är 
portföljgarantier som garanterar låntagare i Mali, 
Mocambique och Moldavien, varav en är en portabel 
garanti där Sida garanterar sin motparts garantier till 
företagslån och bostadslån i Palestina. Globala hushålls-
produkter är en garanti som har till syfte att stimulera 
utlåning till SME-företag (Small and Medium sized 
Enterprise) som arbetar med att ta fram produkter för 
utvecklingsmarknader. Sida har under 2014 också 
utfärdat en garanti till African Guarantee Fund (AGF) 
som syftar till att öka möjligheterna att garantera lokala 
kreditgivare. Sedan införandet av förordning (2009:320) 
om finansiering av utvecklingslån och garantier för 
utvecklingssamarbete lämnas inga nya U-krediter. Där-
med tillkom inte några nya garantier för U-krediter 
under 2014. Ökningen av åtagandet beror på valuta-
kursförändringar.

Tabell 31.2 Ramutnyttjande , miljoner kronor

20141231 20131231

Av regeringen lämnat bemyndi-
gande till Sida

10 000 10 000

Fristående garantier 2 438 1 318

– beslutade garantier 388 162

– avtalade garantier 2 050 1 156

Garantier för 
U-krediter

1 043 952

– beslutade garantier 79 80

– avtalade garantier 964 872

totalt 3 481 2 270
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Tabell 31.3  specificerad resultaträkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr sida

exkl. lån  
och garanti
verksamhet

Garanti 
fristå

ende

Garanti   
ukredit

Garanti 
totalt Övrigt

Verksamhetens intäkter
140101 

–141231
140101 

–141231
140101 

–141231
140101 

–141231
140101 

–141231
140101 

–141231

Intäkter av anslag 1 069 483 1 069 483

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 11 597 11 597

Intäkter av bidrag 1 430 1 430

Finansiella intäkter 730 730

summa 1 083 240 1 083 240

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -614 008 -614 008

Kostnader för lokaler -51 366 -51 366

Övriga driftkostnader -397 249 -397 249

Finansiella kostnader -559 -559

Avskrivningar och nedskrivningar -20 653 -20 653

summa 1 083 835 1 083 835

Verksamhetsutfall 596 596

uppbördsverksamhet

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

66 437 66 437

Medel som tillförts statens budget från upp-
bördsverksamhet

-66 437 -66 437

saldo uppbördsverksamhet 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
 finansiering av bidrag

29 050 250 29 050 250

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

-840 -840

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 78 649 1 000 60 940 16 709 77 649

Finansiella intäkter 77 171 -32 317 611 58 616 59 227 50 261

Finansiella kostnader -7 915 32 660 -40 573 -2 -40 575

Lämnade bidrag -29 249 169 -29 050 754 -94 181 -3 999 -98 180 -100 235

saldo transfereringar 51 854 0 73 203 71 323 1 879 49 974

Årets kapitalförändring 52 449 596 73 203 71 323 1 879 49 974

Garantiverksamhetens resultat
Resultatet för garantiverksamheten ingår i kapitalför-
ändringen i resultaträkningen och uppgår till -73 mil-
joner kronor (-45 miljoner kronor föregående år) för 
fristående garantier respektive 71 miljoner kronor (50 
miljoner kronor föregående år) avseende garantier för 
U-krediter. Se även kommentarer i not 14 Årets kapi-
talförändring.

Administration av garantiverksamheten

Tabell 31.4 avgiftsbelagd verksamhet, administra
tion av garantier , tkr

140101141231 ackumulerat t.o.m. 2013

Intäkter 3 247

Kostnader -3 843

Resultat 596 14 214
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Tabell 31.5  specificerad balansräkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr sida

exkl. lån 
och ga

rantiverk
samhet

Garanti 
fristå

ende

Garanti   
ukredit

Garanti 
totalt Övrigt

tillgångar 20141231 20141231 20141231 20141231 20141231 20141231

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 46 137 46 137

Förskott avseende Immateriella anläggningstillgångar 500 500

summa immateriella anläggningstillgångar 46 637 46 637

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 404 6 404

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 731 1 731

summa materiella anläggningstillgångar 8 135 8 135

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Andra långfristiga fordringar 185 593 196 185 397 185 593

summa finansiella anläggningstillgångar 1 785 593 196 1 785 397 1 785 593

utlåning 292 497 292 497

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 175 2 175

Fordringar hos andra myndigheter 36 285 36 285

Övriga kortfristiga fordringar 106 54 106 -54 000

summa kortfristiga fordringar 38 566 92 566 54 000

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 24 083 24 083

Övriga upplupna intäkter 20 566 8 059 12 507 12 507

summa periodavgränsningsposter 44 649 32 142 12 507 12 507

avräkning med statsverket 23 594 23 594

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 156 897 156 897

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 1 012 373 198 940 21 897 220 837 791 536

Kassa och bank 151 358 75 064 76 294 76 294

summa kassa och bank 1 320 627 231 961 198 940 98 191 297 131 791 536

summa tillgångar 3 560 298 435 035 199 136 1 896 095 2 095 231 1 030 034

forts. >>

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. I reglerings-
brevet anges ingen budget för verksamheten. 

Avgiftsintäkten 2014 uppgår till 3,2 miljoner kronor 
och kostnader för verksamheten till 3,8 miljoner kro-
nor. Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska 
avgiftsintäkterna över tid täcka verksamhetens kost-
nader. Resultatet för den avgiftsbelagda verksamhe-
ten uppgår till -0,6 miljoner kronor 2014. 
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Tabell 31.5  specificerad balansräkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr sida

exkl. lån 
och ga

rantiverk
samhet

Garanti 
fristå

ende

Garanti   
ukredit

Garanti 
totalt Övrigt

kapital och skulder 20141231 20141231 20141231 20141231 20141231 20141231

myndighetskapital

Statskapital 1 194 050 265 1 193 785

Balanserad kapitalförändring 1 652 703 14 214 9 828 1 742 437 1 752 265 -113 776

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -52 449 -595 -73 203 71 323 -1 880 -49 974

summa myndighetskapital 2 794 303 13 884 63 374 1 813 761 1 750 385 1 030 034

avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

2 002 2 002

Övriga avsättningar 355 255 11 212 262 511 81 532 344 043

summa avsättningar 357 257 13 214 262 511 81 532 344 043

skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 53 539 53 539

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 126 979 126 979

Leverantörsskulder 76 359 76 359

Övriga kortfristiga skulder 101 276 100 474 802 802

summa skulder m.m. 358 153 357 351 802 802

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 44 016 44 016

Oförbrukade bidrag 5 072 5 072

Övriga förutbetalda intäkter 1 497 1 497

summa periodavgränsningsposter 50 585 50 585

summa kapital och skulder 3 560 298 435 035 199 136 1 896 095 2 095 231 1 030 034

ansvarsförbindelser, beslutade garantier 388 400 388 400

Garantiverksamheten del i Sidas balansräkning 
De beloppsmässigt största posterna i Sidas balansräk-
ning avser Sidas lån- och garantiverksamhet. I tabel-
len 31.5 Specificerad balansräkning har de belopp 
som avser fristående garantier, Sidas garantier för 
U-krediter samt övrig verksamhet kopplat till U-kre-
diter, villkorslån och biståndskrediter, brutits ut för att 
illustrera detta. Som övrig verksamhet avses räntesub-
ventioner för U-krediter, beräknade kursdifferenser 
och värdereglering i utlåningsverksamheten.

Reserveringen för förväntad förlust i balansräk-
ningen uppgår till 263 miljoner kronor avseende fri-
stående garantier och 81 miljoner kronor avseende 
garantier för U-krediter. Se Övriga avsättningar i den 
specificerade balansräkningen.
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Tabell 32.1 Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter not 140101–141231 130101–131231

Intäkter av anslag 1 1 069 483 1 053 121

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 11 597 13 655

Intäkter av bidrag 3 1 430 823

Finansiella intäkter 4 730 1 189

summa  1 083 240 1 068 787

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -614 008 -595 358

Kostnader för lokaler 6 -51 366 -50 832

Övriga driftkostnader 7 -397 249 -398 146

Finansiella kostnader 8 -559 -1 101

Avskrivningar och nedskrivningar 15,16 -20 653 -24 965

summa  1 083 835 1 070 401

Verksamhetsutfall 14 596 1 614

uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  66 437 39 318

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -66 437 -39 318

saldo uppbördsverksamhet 9, 36 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 29 050 250 28 905 449

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  -840 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 78 649 67 182

Finansiella intäkter 11 77 171 49 110

Finansiella kostnader 12 -7 915 -4 863

Lämnade bidrag 13 -29 249 169 -29 044 914

saldo transfereringar  51 854 28 035

Årets kapitalförändring 14 52 449 29 649

32 RESULTATRÄKNING
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Tabell 33.1 Balansräkning, tkr

tillgångar not 20141231 20131231

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 46 137 54 672

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 0 202

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 500 0

summa immateriella anläggningstillgångar 15 46 637 54 873

materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet   6 404 8 583

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  1 731 1 877

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar  0 136

summa materiella anläggningstillgångar 16 8 135 10 595

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter  1 600 000 1 400 000

Andra långfristiga fordringar  185 593 173 204

summa finansiella anläggningstillgångar 17 1 785 593 1 573 204

utlåning 18 292 497 268 325

kortfristiga fordringar

Kundfordringar  2 175 2 900

Fordringar hos andra myndigheter  36 285 35 439

Övriga kortfristiga fordringar  106 22 634

summa kortfristiga fordringar 19 38 566 60 973

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader  24 083 17 651

Upplupna bidragsintäkter  0 103

Övriga upplupna intäkter  20 566 27 899

summa periodavgränsningsposter 20 44 649 45 652

avräkning med statsverket 21 23 594 114 530

kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 156 897 150 592

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 23 1 012 373 1 155 115

Kassa och bank 24 151 358 53 231

summa kassa och bank  1 320 627 1 358 939

summa tillgångar  3 560 298 3 487 092

33 BALANSRÄKNING

forts. >>
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Tabell 33.1 Balansräkning, tkr

kapital och skulder not 20141231 20131231

myndighetskapital

Statskapital 25 1 194 049 1 274 832

Balanserad kapitalförändring 25 1 652 703 1 623 358

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14, 25 -52 449 -29 649

summa myndighetskapital  2 794 303 2 868 543

avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 2 002 2 570

Övriga avsättningar 27 355 255 219 838

summa avsättningar  357 257 222 407

skulder m.m.   

Lån i Riksgäldskontoret 28 53 539 73 572

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 29 126 979 132 654

Leverantörsskulder  76 359 99 255

Övriga kortfristiga skulder 30 101 276 23 428

summa skulder m.m.  358 153 328 909

Periodavgränsningsposter   

Upplupna kostnader  44 016 63 085

Oförbrukade bidrag  5 072 2 602

Övriga förutbetalda intäkter  1 497 1 547

summa periodavgränsningsposter 31 50 585 67 234

summa kapital och skulder  3 560 298 3 487 092

ansvarsförbindelser, statliga garantier för lån och krediter (beslutade garantier) 32 388 400 169 100



108

Finansiella dokument

Sidas årsredovisning 2014

34 ANSLAGSREDOVISNING

Tabell 34.1  anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 296 2 877 500 150 000 3 027 796 3 022 999 4 797

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 3 325 91 471 -496 94 300 95 600 -1 300

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 27 873 1 672 128 1 700 001 1 695 292 4 709

7 1:1.6 Asien 14 944 1 480 000 1 494 944 1 509 530 -14 585

7 1:1.7 Latinamerika -4 773 510 000 505 227 513 551 -8 323

7 1:1.9 Afrika 127 921 5 198 579 -150 000 5 176 500 5 029 752 146 748

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 19 897 909 603 929 500 932 014 -2 514

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling -235 729 500 729 265 734 490 -5 225

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling -23 562 1 287 000 1 263 438 1 263 340 99

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 9 275 684 724 693 999 687 486 6 514

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 25 737 835 000 -1 137 859 600 844 626 14 974

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 116 760 1 116 760 1 144 677 -27 917

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet -104 200 000 199 896 197 082 2 814

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten -2 479 473 000 470 521 469 821 701

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 1 91 077 3 724 354 100 000 3 915 431 3 829 933 85 498

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 1 151 543 5 968 786 -39 400 6 080 929 5 999 208 81 721

7 1:1.32 Forskningssamarbete 9 825 835 879 845 704 848 493 -2 789

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 1 16 392 270 079 -25 800 -8 777 251 894 239 108 12 786

7 1:1 summa biståndsverksamhet 466 953 28 864 363 34 800 10 410 29 355 706 29 056 999 298 707

7 1:2  styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 25 498 977 379 1 002 877 972 746 30 131

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 4 439 -3 253 1 185 1 185 0

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1  Reformsamarbete i Östeuropa 156 154 -121 414 34 740 34 697 43

7 2:1.6.2  Stöd genom svenska organisationer 367 367 - 367

7 2:1.6 summa reformsamarbete i Östeuropa 156 521 121 414 35 107 34 697 410

7 2:1 summa reformsamarbete i Östeuropa 160 960 124 667 36 293 35 882 410

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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Tabell 34.1  anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 296 2 877 500 150 000 3 027 796 3 022 999 4 797

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 3 325 91 471 -496 94 300 95 600 -1 300

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 27 873 1 672 128 1 700 001 1 695 292 4 709

7 1:1.6 Asien 14 944 1 480 000 1 494 944 1 509 530 -14 585

7 1:1.7 Latinamerika -4 773 510 000 505 227 513 551 -8 323

7 1:1.9 Afrika 127 921 5 198 579 -150 000 5 176 500 5 029 752 146 748

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 19 897 909 603 929 500 932 014 -2 514

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling -235 729 500 729 265 734 490 -5 225

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling -23 562 1 287 000 1 263 438 1 263 340 99

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 9 275 684 724 693 999 687 486 6 514

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 25 737 835 000 -1 137 859 600 844 626 14 974

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 116 760 1 116 760 1 144 677 -27 917

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet -104 200 000 199 896 197 082 2 814

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten -2 479 473 000 470 521 469 821 701

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 1 91 077 3 724 354 100 000 3 915 431 3 829 933 85 498

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 1 151 543 5 968 786 -39 400 6 080 929 5 999 208 81 721

7 1:1.32 Forskningssamarbete 9 825 835 879 845 704 848 493 -2 789

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 1 16 392 270 079 -25 800 -8 777 251 894 239 108 12 786

7 1:1 summa biståndsverksamhet 466 953 28 864 363 34 800 10 410 29 355 706 29 056 999 298 707

7 1:2  styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 25 498 977 379 1 002 877 972 746 30 131

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 4 439 -3 253 1 185 1 185 0

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1  Reformsamarbete i Östeuropa 156 154 -121 414 34 740 34 697 43

7 2:1.6.2  Stöd genom svenska organisationer 367 367 - 367

7 2:1.6 summa reformsamarbete i Östeuropa 156 521 121 414 35 107 34 697 410

7 2:1 summa reformsamarbete i Östeuropa 160 960 124 667 36 293 35 882 410

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

forts. >>
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Tabell 34.1  anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11.1 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 64 000 64 000 56 564 7 436

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 64 000 64 000 56 564 7 436

totalsumma 653 411 29 905 742 34 800 135 076 30 458 876 30 122 191 336 683

avslutade anslag

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 38 -38

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 521 -521

summa avslutade anslag 559 559

totalsumma inklusive avslutade anslag 653 970 29 905 742 34 800 135 635 30 458 876 30 122 191 336 683

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.

Tabell 34.2 Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr

inkomst
titel Benämning not Beräknat belopp inkomster

36

2394 Övriga ränteinkomster 24 226

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 42 211

4526 Återbetalning av övriga lån 21 787

summa 88 224
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Tabell 34.1  anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

anslag  Benämning
ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
omdisponerade 

 anslagsbelopp
utnyttjad del av med

givet överskridande indragning
totalt  

disponibelt belopp utgifter
utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11.1 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 64 000 64 000 56 564 7 436

5 1:11 summa samarbete inom Östersjöregionen 64 000 64 000 56 564 7 436

totalsumma 653 411 29 905 742 34 800 135 076 30 458 876 30 122 191 336 683

avslutade anslag

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 38 -38

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 521 -521

summa avslutade anslag 559 559

totalsumma inklusive avslutade anslag 653 970 29 905 742 34 800 135 635 30 458 876 30 122 191 336 683

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
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Tabell 34.3  Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden 2
utestående  

åtaganden 141231 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019–

Not 38

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 900 000 202 130 573 681 410 022 163 659

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 110 000 39 597 78 258 43 559 34 699

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 000 000 1 108 975 1 796 901 1 089 408 695 030 10 466 1 997

7 1:1.6 Asien 2 400 000 1 790 316 1 591 318 954 191 494 211 98 433 41 883 2 600

7 1:1.7 Latinamerika 720 000 553 899 509 178 345 262 120 390 41 527 2 000

7 1:1.9 Afrika 8 500 000 5 474 309 5 838 216 3 341 643 1 713 757 666 085 115 281 1 450

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 100 000 829 352 778 763 500 218 214 175 58 770 5 600

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 210 000 1 241 313 1 485 783 783 640 442 840 187 858 60 265 11 180

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 535 000 1 014 814 1 076 175 543 443 348 533 171 557 12 642

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 500 000 516 633 927 635 400 935 267 900 206 300 52 500

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 500 000 1 483 800 1 973 752 1 071 362 622 940 272 950 6 500

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 600 000 835 058 1 125 317 429 010 394 950 262 357 39 000

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 180 000 145 070 177 265 130 015 47 250

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 610 000 486 303 565 353 307 788 182 850 58 675 14 300 1 740

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 690 000 1 408 417 1 415 434 634 136 405 748 300 592 67 459 7 500

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 21 586 000 15 692 976 20 964 977 2 945 784 2 474 022 3 759 400 3 031 039 8 754 732

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 19 527 000 12 425 865 19 196 729 2 260 212 2 485 354 2 059 344 1 855 790 10 536 029

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 100 000 40 313 14 152 12 318 1 834 0

summa 7 1:1 68 768 000 45 289 140 60 088 886 16 202 944 11 110 141 8 154 314 5 306 256 19 315 231

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 16 489

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

summa 7 2:1 16 489     

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 110 000 46 423 47 776 28 127 10 923 4 386 2 840 1 500

summa 5 1:11 110 000 46 423 47 776 28 127 10 923 4 386 2 840 1 500

summa beställningsbemyndiganden 68 878 000 45 325 051 60 136 662 16 231 071 11 121 064 8 158 700 5 309 096 19 316 731

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
2  Med anledning av felaktiga siffror i årsredovisning 2013 har ingående åtaganden justerats.
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Tabell 34.3  Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

anslag Benämning
tilldelad 

 bemyndiganderam ingående åtaganden 2
utestående  

åtaganden 141231 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019–

Not 38

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 900 000 202 130 573 681 410 022 163 659

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 110 000 39 597 78 258 43 559 34 699

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 000 000 1 108 975 1 796 901 1 089 408 695 030 10 466 1 997

7 1:1.6 Asien 2 400 000 1 790 316 1 591 318 954 191 494 211 98 433 41 883 2 600

7 1:1.7 Latinamerika 720 000 553 899 509 178 345 262 120 390 41 527 2 000

7 1:1.9 Afrika 8 500 000 5 474 309 5 838 216 3 341 643 1 713 757 666 085 115 281 1 450

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 100 000 829 352 778 763 500 218 214 175 58 770 5 600

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 210 000 1 241 313 1 485 783 783 640 442 840 187 858 60 265 11 180

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 535 000 1 014 814 1 076 175 543 443 348 533 171 557 12 642

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 500 000 516 633 927 635 400 935 267 900 206 300 52 500

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 500 000 1 483 800 1 973 752 1 071 362 622 940 272 950 6 500

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 600 000 835 058 1 125 317 429 010 394 950 262 357 39 000

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 180 000 145 070 177 265 130 015 47 250

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 610 000 486 303 565 353 307 788 182 850 58 675 14 300 1 740

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 690 000 1 408 417 1 415 434 634 136 405 748 300 592 67 459 7 500

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 21 586 000 15 692 976 20 964 977 2 945 784 2 474 022 3 759 400 3 031 039 8 754 732

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 19 527 000 12 425 865 19 196 729 2 260 212 2 485 354 2 059 344 1 855 790 10 536 029

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 100 000 40 313 14 152 12 318 1 834 0

summa 7 1:1 68 768 000 45 289 140 60 088 886 16 202 944 11 110 141 8 154 314 5 306 256 19 315 231

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1 16 489

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

summa 7 2:1 16 489     

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 110 000 46 423 47 776 28 127 10 923 4 386 2 840 1 500

summa 5 1:11 110 000 46 423 47 776 28 127 10 923 4 386 2 840 1 500

summa beställningsbemyndiganden 68 878 000 45 325 051 60 136 662 16 231 071 11 121 064 8 158 700 5 309 096 19 316 731

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet/UD.
2  Med anledning av felaktiga siffror i årsredovisning 2013 har ingående åtaganden justerats.
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Tabell 34.4 Finansiella villkor 2014, tkr

anslags
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2014 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2014 utfall 2014

7 1:1 Biståndsverksamhet

Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, 
 utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt 
revisioner inom respektive anslagspost: 1

Regleringsbrev Ej belopps-
styrt

56 644

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 632

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 665

7 1:1.5 Stöd gm sv organisationer i det civila samhället 3 240

7 1:1.6 Asien 141

7 1:1.9 Afrika 7 434

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter 
och demokratisering

4 456

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

8 090

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 576

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
 utveckling

391

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 664

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

1 509

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 584

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 26 155

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 105

Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av 
statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett 
belopp av 10 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 10 000 000 3 481 500

7 1:1.2 Informations- och 
kommunikations- 
verksamhet

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

Regleringsbrev Högst 25 000 25 056

7 1:1 Biståndsverksamhet Sida medges att inom ramen för beslutad anslagspost 
överstiga alternativt understiga årligt beslutat strate-
gibelopp för land eller region med 10 procent.  
I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd 
ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

Regleringsbrev Högst/ minst 
avvikelse

7 1:1.13 Särskilda insatser  
för mänskliga rättig-
heter och demokrati-
sering

Medel om högst 80 miljoner kronor ska användas  
i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd 
genom svenska partianknutna organisationer  
2011–2015

Regleringsbrev Högst 80 000 79 346

7 1:1.32 Forsknings-
samarbete

Av medlen ska minst 55 miljoner kronor avse forsk-
ning om sjukdomar med fokus på fattiga barn.

Regleringsbrev Minst 55 000 105 000

Av medlen ska minst 25 miljoner kronor avse forsk-
ning om framtida livsmedelsförsörjning.

Regleringsbrev Minst 25 000 155 000

forts. >>
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Tabell 34.4 Finansiella villkor 2014, tkr

anslags
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2014 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2014 utfall 2014

7 1:1.9 afrika medlen ska användas i enlighet med gällande  
strategier eller motsvarande.

Burkina Faso Stödet till Burkina Faso ska för 2014 uppgå till cirka 
170 miljoner kronor.

UD2004/24834/AF Cirka 170 000 101 306

DR Kongo Stödet till DR Kongo ska för 2014 uppgå till cirka  
275 miljoner kronor.

UD2008/36187/AF Cirka 275 000 226 557

Liberia Stödet till Liberia ska för 2014 uppgå till cirka 300 
miljoner kronor.

UD2008/36546/AF Cirka 300 000 640 536

Mali Stödet till Mali ska för 2014 uppgå till cirka 250 miljo-
ner kronor.

UD2004/24834/AF Cirka 250 000 157 897

Mocambique Stödet till Mocambique ska för 2014 uppgå till cirka 
685 miljoner kronor.

UD2006/54399/AF Cirka 685 000 744 289

Afrika söder om 
Sahara

Stödet till Afrika söder om Sahara ska för 2014 uppgå 
till cirka 520 miljoner kronor.2

UD2010/54407/AF Cirka 520 000 512 328

Zimbabwe Stödet till Zimbabwe ska för 2014 uppgå till cirka 200 
miljoner kronor.

Samarbetsstrategi Cirka 200 000 207 079

Etiopien Stödet till Etiopien ska för 2014 uppgå till cirka 75 
miljoner kronor.3

Samarbetsstrategi Cirka 75 000 76 328

Kenya Stödet till Kenya ska för 2014 uppgå till cirka 400 mil-
joner kronor.

Samarbetsstrategi Cirka 400 000 375 920

Rwanda Stödet till Rwanda ska för 2014 uppgå till cirka 180 
miljoner kronor.

Samarbetsstrategi Cirka 180 000 211 619

Reg. HIV/Aids Stödet till Reg, HIV/Aids ska för 2014 uppgå till cirka 
350 miljoner kronor.

Cirka 350 000 360 890

Ebola Upp till 230 miljoner kronor ska avse stöd för att möta 
de humanitära behoven orsakad av ebolautbrottet 
varav 100 miljoner kronor ska avse stöd genom fon-
den MPTF. Utöver detta får 20 miljoner kronor alloke-
ras via regionala och subregionala aktörer. 

Regleringsbrev Cirka 250 000 250 000

7 1:1.6 asien medlen ska användas i enlighet med gällande  
 strategier eller motsvarande.

Reg. Asien, Sydosta-
sien

Stödet för Reg. Asien, Sydostasien och ska för 2014 
uppgå till cirka ca 200 miljoner kronor.

UUF/2010/33456/
ASO

Cirka 200 000 204 339

Östtimor Stödet för Östtimor ska för 2013 uppgå till cirka 5 miljo-
ner kronor.

Strategi Cirka 5 000 4 806

7 1:1.17 mellanöstern och 
nordafrika

medlen ska användas i enlighet med gällande 
 strategier eller motsvarande.

Regionala Mellanös-
tern och Nordafrika

Stödet för Regionala Mellanöstern och Nordafrika ska 
för 2014 uppgå till högst 525 miljoner kronor.

UF2013/78241/
UD/USTYR

Högst 525 000 469 594

Irak Stödet för Irak ska för 2014 uppgå till cirka 120 miljoner 
kronor.

Regleringsbrev Cirka 120 000 145 692

7 1:1.7 latinamerika medlen ska användas i enlighet med gällande 
 strategier.

Colombia Stödet för Colombia ska för 2014 uppgå till cirka 150 
miljoner kronor.

UD2008/36934/
AME

Cirka 150 000 157 419

Guatemala Stödet för Guatemala ska för 2014 uppgå till cirka 200 
miljoner kronor.

UD2008/29330/
AME

Cirka 200 000 208 368

7 1:2.1 sida (förvaltning) av medlen får högst 5 miljoner kronor användas för 
stöd till icke odaländer.

Regleringsbrev Högst 5 000 3 034

1  Villkoret är inte beloppsmässigt reglerat.
2  Särskilt UD-beslut om att höja beloppet till 520 mkr.
3  Tidigare 195 mkr, ändrat till 75 mkr efter samråd med UD.

forts. >>
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Tabell 35.1 Finansieringsanalys, tkr

drift not
140101 

–141231
130101 

–131231

kostnader 39 1 066 966 1 042 164

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 069 483 1 053 121

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 40 11 552 13 632

Intäkter av bidrag 1 430 823

Övriga intäkter 730 1 189

summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 083 195 1 068 764

Minskning av kortfristiga fordringar 30 726 26 917

Ökning av kortfristiga skulder 78 810 4 094

kassaflöde från drift 125 764 57 611

investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -505 -574

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -9 450 -3 074

summa investeringsutgifter 9 955 3 648

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 8 823 4 232

Amorteringar -28 856 -26 183

Försäljning av anläggningstillgångar 45 732

summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 19 988 21 218

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 918 -590

kassaflöde till investeringar 29 025 25 456

låneverksamhet

Nyutlåning och nedskrivning 41 -45 958 -10 440

Amorteringar 21 787 27 733

summa låneutgifter 24 172 17 293

Finansiering av låneverksamhet

Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget -21 787 -27 733

summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet 21 787 27 733

kassaflöde till låneverksamhet 45 958 10 440

forts. >>

35 FINANSIERINGSANALYS
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Tabell 35.1 Finansieringsanalys, tkr

uppbördsverksamhet not
140101 

–141231
130101 

–131231

Intäkter av avgifter och andra inkomster som inte disponeras av Sida 66 437 39 318

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -7 316 1 345

inbetalningar i uppbördsverksamhet 59 121 40 663

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -66 437 -39 318

kassaflöde till uppbördsverksamhet 7 316 1 345

transfereringsverksamhet

Lämnat bistånd -29 249 169 -29 044 914

Finansiella intäkter 77 171 49 110

Finansiella kostnader -7 915 -4 863

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 91 534 52 963

Förändring av långfristiga fordringar -212 389 -387 236

utbetalningar i transfereringsverksamhet 29  300 768 29 334 939

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bistånd 29 050 250 28 905 449

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bistånd -840

Övriga erhållna medel för finansiering av bistånd 78 649 67 182

Minskning av balanserad kapitalförändring EKN -3

summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 29 128 056 28 972 631

kassaflöde till transfereringsverksamhet 172 712 362 308

Förändring av likvida medel 129 247 339 248

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 1 473 469 1 812 717

Ökning av kassa och plusgiro 93 465 12 890

Minskning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret -131 777 -330 927

Minskning av avräkning med Statsverket -90 936 -21 210

summa förändring av likvida medel 129 247 339 248

likvida medel vid årets slut 1 344 222 1 473 469
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36 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Tabell 36.1  sammanställning över väsentliga 
uppgifter 2014 2013 2012 2011 2010

låneram i Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad låneram 90 000 100 000 112 000 110 000 110 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 53 539 73 572 95 522 83 642 88 921

kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 26 900 29 000 29 000 47 036 85 000

Maximalt utnyttjad kontokredit1 157 977 - - 29 096 80 334

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr

Räntekostnader på räntekonto - - - 30 232

Ränteintäkter på räntekonto 638 1150 877 569 11

avgiftsintäkter, tkr

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar2 11 512 13 516 7 741 5 710 5 168

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar2 66 437 39 318 18 263 68 076 716 512

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr

Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag 29 556 29 149 28 373 46 483 48 000

Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag - - - - 24 377

Beviljad anslagskredit, sakanslag 894 375 876 979 - - -

Utnyttjad anslagskredit, sakanslag 62 653 31 152 - - -

anslagssparande samt intecknade belopp, tkr

Anslagssparande/reservationer 3 399 337 685 121 496 488 1 098 493 228 671

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

180 005 263 451 284 776 358 390 - 

utestående åtaganden, tkr

Tilldelad bemyndiganderam 68 878 000 62 256 000 46 714 000 53 272 000 26 376 042

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

41 213 000 39 676 000 24 757 400 30 075 000 - 

Utestående åtaganden 60 136 662 45 290 224 39 636 799 46 902 649 18 827 548

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

40 175 858 28 175 643 23 622 555 29 144 307 - 

antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

Antal årsarbetskrafter4 633 608 581 609 701

Medelantalet anställda5 659 641 616 666 736

driftkostnad per årsarbetskraft, tkr

Driftkostnad 1 062 623 1 044 336 961 343 966 189 978 265

Driftkostnad per årsarbetskraft 6 1 679 1 718 1 655 1 587 1 396

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr

Årets kapitalförändring -52 449 -29 649 56 342 45 596 32 312

Balanserad kapitalförändring 1 652 703 1 623 358 1 425 471 1 363 292 1 281 908

1) Räntekontokrediten har utnyttjats beroende av en bidragsutbetalning som betalades i fel flöde.
2) Belopp saknas i regleringsbrev.
3) Beloppet för 2013 har ändrats.
4) I antalet årsarbetskrafter ingår fr.o.m. 2014 timanställda, samt Biträdande Bilaterala Experter (BBE) på ambassader, vilka redovisas som driftskostnad. Jämförelsetalen för  

2010-2013 har justerats.
5) I medelantalet anställda ingår utöver de som ingår i antal årsarbetskrafter även Nationella Experter (NE), vilka redovisas som transferering. Timanställda ingår inte.
6) Jämförelsetalen för 2010-2013 har räknats om till följd av ändring av antal årsarbetskrafter, se även not 2).
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Sida är bokföringsskyldig enligt förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring.  Årsredovisningen är upp-
rättad enligt förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB), förordning (2009:320) om 
finansiering av utvecklingslån och garantier för utveck-
lingssamarbete samt förordning (2011:211) om utlåning 
och garantier. 

Allmänt
Från och med 2011 har Sida ansvar för viss adminis-
trativ granskning och utbetalning av bidrag som 
Regeringskansliet, främst Utrikesdepartementet, 
beslutar om inom utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd. Uppdraget innebär att Sida enligt reglerings-
brevet har dispositionsrätt till de aktuella anslagspos-
terna inom anslaget 1:1 Biståndsverksamhet samt till 
en anslagspost inom 2:1 Reformsamarbete i Östeu-
ropa. Medlen ingår i myndighetens finansiella doku-
ment. I föreliggande årsredovisning redovisas de i 
Sidas resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, 
anslagsredovisning samt i redovisning av beställnings-
bemyndiganden. Enligt regleringsbrevet har Sida 
inget ansvar för prognoser eller övriga återrapporte-
ringskrav avseende dessa medel varför de inte ingår i 
redovisningen av finansiella villkor. 

I kommentarer under Finansiella dokument är 
belopp angivna i miljarder eller miljoner kronor bero-
ende på hur stora beloppsvärden som återfinns i Sidas 
redovisning. I övrigt anges belopp i tusentals kronor 
(tkr) om inte annat framgår. Maskinella avrundningar 
kan ge smärre differenser jämfört med manuella sum-
meringar. Jämförelse görs med utfall från föregående 
år per den 31 december. 

Sida blev 2013 så kallad Supervising Entity för The 
Global Partnership for Education (GPE) i Tanzania. 
Det innebär att Sida erhåller medel från Världsban-
ken, som förvaltare av GPE-fonden, för vidareförmed-
ling till unionregeringen respektive regeringen i Zanzi-
bar samt som ansvarig för den finansiella 
uppföljningen av medlen. Sida erhåller därutöver ett 
bidrag, så kallad Supervision allocation, från Världs-
banken för att sköta uppgiften som Supervising Entity, 
se vidare not 30 Kortfristiga skulder.

37 NOTER

          
Redovisningsprinciper
Utgifter som klassificeras som transfereringar redovi-
sas mot anslag enligt kassamässig princip i de fall 
utbetalningarna grundar sig på beslut om bidrag och 
erhållna rekvisitioner. Det gäller även återbetalning 
av ej nyttjade medel. Fordringar och skulder uppstår 
inte för de utbetalningar respektive återbetalningar 
som grundar sig på beslut om bidrag och erhållna 
rekvisitioner. Erhållna fakturor avseende levererade 
varor och tjänster som klassificeras som transfereringar 
redovisas mot anslag enligt kostnadsmässig princip.

Sida tillämpar i samband med bokslut ett gräns-
värde på 100 tusen kronor för periodiseringar avse-
ende verksamhetens intäkter och kostnader, och ett 
gränsvärde på en miljon kronor avseende transfere-
ringar i form av levererade varor och tjänster. 

Tabell 37.1 Avskrivningstider för anläggningstill-
gångar

Avskriv-
ningstid, år

Belopps- 
gräns, tkr

Materiella anläggningstillgångar   

Förbättringsutgifter på annans 
 fastighet

10 100

Reparationer och underhåll 3 100

Maskiner och installationer 5 22

Transportmedel 5 22

Datorer 3 22

Datorer central utrustning 5 22

Konst - 22

Möbler 5 22

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utveck-
lingsverksamhet 

5 500

Licenser, rättigheter och liknande 
immateriella anläggningstillgångar

3 22
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Avgifter och andra liknande ersättningar som inte 
disponeras redovisas mot statens budget det budgetår 
som intäkterna hänför sig till. 

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. Anläggningstill-
gångarna tas upp till anskaffningsvärdet och skrivs av 
enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivningarna påbör-
jas från och med den månad då tillgången tas i bruk. I 
tabell 37.1 framgår de avskrivningstider och belopps-
gränser som gäller för respektive anläggningskategori.

Villkorslån och biståndskrediter har värderats av 
EKN i enlighet med beslut 2008-000041 Riktlinjer 
för värdering av Sidas finansieringsinstrument. Enligt 
samverkansavtal mellan EKN och Sida avseende 
garantiverksamheten ska EKN för Sidas räkning 
varje halvår göra värderingar av engagemang och 
utstående fordringar. 

Fordringar har värderats till högst det belopp var-
med de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta är värderade till Riksbankens valuta-
kurs på balansdagen. Utlandsmyndigheternas behåll-
ning per den 31 december har för de icke konvertibla 
valutorna värderats till kurs som gällde vid senaste 
växlingstillfället eller till december månads genom-
snittskurs. Ingående och utestående åtaganden i 
utländsk valuta avseende de anslagsposter som Reger-
ingskansliet (UD) beslutar om har värderats till 
balansdagens kurs för respektive år.

Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräknas 
till det samlade värdet av samtliga beslut enligt de för-
säkringstekniska 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. 
  I redovisning av beställningsbemyndiganden avser 
utestående åtaganden avtalade belopp vars utbetal-
ningar är planerade till 2015 eller senare.

För redovisningsprinciper avseende Sidas garanti-
verksamhet, se avsnitt 31 Sidas garantiverksamhet.

Ändrade redovisningsprinciper
Den av Riksgäldskontoret upphandlade rabatten för 
myndigheters valutaväxling i banker redovisas från 
och med 2014 kassamässigt likt den princip som är 
rådande för lämnade bidrag, från vilka rabatten ema-
nerar. Det betyder att intäkten som inbetalats till Sida 
i januari 2015 avseende 2014 kommer att tillgodogö-

ras resultatet 2015. För ändrade redovisningsprinci-
per avseende Sidas garantiverksamhet, se avsnitt 31 
Sidas garantiverksamhet.

Undantag från EA-regler
Med undantag från bestämmelserna i förordningen 
(2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och 
medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till 
konton som öppnas/innehas i utländska banker av 
utlandsmyndigheter. Eventuell ränta bokförs på 
inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verk-
samhet. 

Kravet i 21 f  § förordningen (2000:606) om myn-
digheters bokföring att hantera inkommande och 
utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på 
myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § 
andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida 
ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § 
första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på 
 Valhallavägen i Stockholm till hyresgäst fram till och 
med juli 2016. 

Resultaträkning

Not 1.  samband mellan intäkter av anslag enligt 
anslagsredovisning och resultaträkning

140101 
–141231

130101 
–131231

Anslagsutfall enligt anslags-
redovisningen1

-30 122 191 -29 961 004

Intäkter av anslag enligt resultat-
räkningen2

1 069 483 1 053 121

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

29 050 250 28 905 449

Uttag semesterdagar från 20083 2 460 2 435

summa 0 0

1 Inkluderar anslagsposter som Sida disponerar från och med 2011 och som 
utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (UD).

2 Intäkter av anslag enligt resultaträkningen inkluderar 99 197 tkr som finan-
sierats från biståndsanslaget.

3 Anslagsbelastning avseende uttag av semesterdagar från 2008 redovisas 
direkt mot Avräkning med statsverket.

Not 2.  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

140101 
–141231

130101 
–131231

Intäkter enligt 4 § Avgifts-
förordningen

8 265 8 104

Intäkter avgiftsfinansierad 
 verksamhet

3 270 5 412

Övriga intäkter i verksamheten 62 139

summa intäkter av avgifter och 
andra ersättningar

11 597 13 655
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Intäkter av avgifter och andra ersättningar har mins-
kat med 2 058 tkr vilket främst förklaras av minskade 
avgiftsintäkter avseende administration av garanti-
verksamheten. 

Not 3. Intäkter av bidrag

140101 
–141231

130101 
–131231

Bidrag från Länsarbetsnämnden - 68

Bidrag från andra organisationer 1 430 756

summa intäkter av bidrag 1 430 823

Bidrag från andra organisationer har ökat med 
607  tkr och avser i huvudsak bidrag från Norge 
 avseende ett hiv/aids-team i Lusaka.

Not 4. Finansiella intäkter

140101 
–141231

130101 
–131231

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 638 1 150

Övriga ränteintäkter 38 23

Kursdifferenser 54 16

summa finansiella intäkter 730 1 189

Minskningen jämfört med 2013 uppgår till 459 tkr 
och avser i huvudsak ränte-intäkter på räntekonto hos 
Riksgäldskontoret (RGK), vilka har minskat beroende 
på sänkt genomsnittsränta hos RGK med 0,54 pro-
centenheter till 0,47 procent.

Not 5:1. kostnader för personal

140101 
–141231

130101 
–131231

Summa kostnader för personal -614 008 -595 358

Varav lönekostnader -329 385 -319 201

Personalkostnaderna har ökat med 18 650 tkr. 
Ökningen beror i huvudsak på att antalet årsarbets-
krafter har ökat med 25 och att genomsnittlig lön har 
ökat med 3,1 procent.

Not 5:2. och 5:3. Ersättningar till styrelsens 
ledamöter samt uppgift om deras sidouppdrag
Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheten i sin årsredovisning 
redovisa de skattepliktiga ersättningar och förmåner 
som betalats ut under rapporteringsperioden till styrel-
seledamöter och ledande befattningshavare som 
utsetts av regeringen. Nedan redovisas även uppdrag 

som dessa personer innehar i andra statliga myndig-
heter och i aktiebolag.

Not 5:2. styrelse

ledamot 

skatte - 
pliktig  

ersätt- 
ning styrelseuppdrag

Sjöstrand, Mats, 
Ordförande

96 Trafikverket  
Högskolan i Gävle  
Arbetsförmedlingen t.o.m. 
140630 
Sveriges författarfond

Petri Gornitzka, 
Charlotte, Gene-
raldirektör

1 480 Vetenskapsrådet 
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

Becker, Torbjörn 48 Becker Growth Consulting AB

Båge, Lennart 48 Sveriges lantbruksuniversitet

Gustafsson,  
Yvonne  
fr.o.m. 140701

24 Riksgäldskontoret 
Mittuniversitetet 
E-hälsomyndigheten  
Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi 
Finanspolitiska rådet 
Livsmedelsverket 
Nationalmuseum

Lingegård, Monica 
fr.o.m. 140701

0 Orio AB  
Almega AB 
Wireless Maingate AB 
Wireless Maingate Nordic AB 
Wireless Maingate Messaging 
Services AB 
Wireless Enterprise Solutions AB 
Flacotte AB

Örn, Peter fr.o.m. 
140701

24 Blekinge tekniska högskola 
Migrationsverkets etiska råd 
Samtrafiken AB  
Sveriges kommunikationer AB 
Peter Örn AB 
Livsmedelsverket 
Nationalmuseum

Runegrund, Rosita 
t.o.m. 140630

24

Rolén, Thomas 
t.o.m. 140630

24

Vibbleus, Heléne 
t.o.m. 140630

24

summa ersättning 1 792

Styrelsen hade under 2014 tio stycken protokollförda-
möten. Åtta av dessa möten var ordinarie styrelsemö-
ten, två möten var per capsulam/ extrainsatta möten.
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Not 5:3.  ledande befattningshavare utsedda  
av regeringen

skattepliktig 
 ersättning styrelseuppdrag

Netz, Bo,  
Överdirektör

1 221 Statens Kulturråd 
Svenska Kraftnät 
AB Trav & Galopp

summa ersättning 1  221

Not 5:4. Redovisning av myndighetens sjukfrånvaro
I enlighet med 3 § 7 kap. förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag ska uppgifter läm-
nas om myndighetens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i 
tabellen nedan anges i procent av de anställdas sam-
manlagda ordinarie arbetstid för respektive grupp. 

Not 5:4. sjukfrånvaro, procent

140101 
–141231

130101 
–131231

Totalt 2,26 2,50

Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av 
totalt sjukskrivna

52,36 65,73

Män 2,00 1,93

Kvinnor 2,38 2,78

Anställda –29 år 1,52 1,11

Anställda 30–49 år 2,34 2,38

Anställda 50 år– 2,21 2,77

Not 6. kostnader för lokaler

140101 
–141231

130101 
–131231

Kostnader för lokaler -54 903 -54 305

Avsättning för lokaler 3 536 3 472

summa kostnader för lokaler -51 366 -50 832

Lokalkostnader har ökat med 534 tkr vilket i all 
väsentlighet förklaras av ökade hyreskostnader för 
Sida Partnership Forum i Härnösand samt kostnader 
för ombyggnation av kontorslokalerna på Valhalla-
vägen i Stockholm. Under 2014 har hyreskontraktet 
avseende kontorslokalerna på Valhallavägen förlängts 
till och med år 2022.

Not 7. Övriga driftkostnader

140101 
–141231

130101 
–131231

Köpta tjänster -358 437 -350 476

Telefoni och post -7 605 -8  250

Transporter och resor -22 883 -20 612

Kontorsmaterial, trycksaker m.m. -2 165 -2 157

Övrigt -6 159 -16 651

summa övriga driftkostnader -397 249 -398 146

Övriga driftkostnader har minskat marginellt med 
897 tkr men däremot har det skett förändringar mel-
lan olika kostnadsgrupper. 

Köpta tjänster har ökat med 7 961 tkr varav data-
tjänster står för 3 576 tkr, vilket i huvudsak är hänför-
ligt till outsourcing av IT-driften till en extern leve-
rantör som infördes under 2013. Konsulttjänster har 
ökat med 12 256 tkr varav finansierat inom sakansla-
get med 9 433 tkr. I posten Köpta tjänster ingår 
vidare kostnadsdelningen med UD vilken minskat 
med 6 432 tkr främst beroende på utfasning av 
utvecklingssamarbetet i fem länder. Därutöver har 
andra inomstatliga konsulttjänster minskat med  
1 439 tkr. 

Transporter och resor har ökat med 2 271 tkr vil-
ket bland annat förklaras av att den så kallade stats-
möbleringen vid utlandstjänstgöring upphörde för ett 
par år sedan och transport av eget bohag har medfört 
ökade fraktkostnader. 

Posten Övrigt har minskat med 10 492 tkr vilket i 
huvudsak är relaterat till outsourcingen av IT-driften. 
Dels genom minskade leasingkostnader om 2 112 tkr 
avseende datorer och telefoner och dels genom den 
reaförlust om 7 242 tkr som uppstod 2013 vid ned-
skrivning och försäljning av IT-inventarier. 
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Not 8. Finansiella kostnader

140101 
–141231

130101 
–131231

Räntekostnader avseende lån i 
 Riksgäldskontoret

-329 -899

Kursdifferenser -48 -37

Övriga finansiella kostnader -182 -165

summa finansiella kostnader -559 -1 101

Finansiella kostnader har minskat med 541 tkr 
huvudsakligen beroende på att den genomsnittliga 
räntan hos RGK har minskat med 0,54 procentenhe-
ter samt på lägre utestående lån.

Not 9. Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras har 
ökat med 27 119 tkr. Det beror främst på att 26 935 
tkr som avser en återbetalning från Nordiska investe-
ringsbanken (NIB) inlevererats mot inkomsttitel. Se 
även not 36 Redovisning mot inkomsttitlar på statens 
budget.
 
Not 10. Övriga erhållna medel för finansiering  
av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag har 
ökat med 11 467 tkr. Det beror främst på ökade 
garantiavgifter för Sidas garantiverksamhet, se vidare 
kapitel 31.

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

140101 
–141231

130101 
–131231

Ränteintäkter Sidas garantier för 
U-krediter

25 966 25 475

Ränteintäkter U-krediter 3 921 8 619

Ränteintäkter Fristående garantier 608 838

Valutakursvinster 46 676 2 224

Övriga finansiella intäkter 0 11 953

summa finansiella intäkter transfe-
reringar

77 171 49 110

Finansiella intäkter har ökat med 28 061 tkr. 
Ökningen kan härledas till beräknade valutakursvin-
ster i garantireserven och för Sidas villkorslån, 44 452 
tkr. Samtidigt minskar ränteintäkter på U-krediter 
med 4 698 tkr, beroende på att medel placerade hos 
Riksgäldskontoret minskar i takt med utbetalning av 
räntesubventioner. I övriga finansiella intäkter redovi-
sas valutarabatten. Från och med 2014 redovisas 

valutarabatten kassamässigt varför inbetalningen 
avseende 2014 som inkom i januari 2015 om 11 113 
tkr intäktsförs 2015. Detta förklarar varför inget utfall 
redovisas för år 2014 i tabellen ovan. Se även not 20 
Periodavgränsningsposter.

Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

140101 
–141231

130101 
–131231

Valutakursförluster -7 894 -4 847

Övriga finansiella kostnader -21 -15

summa finansiella kostnader 
 transfereringar

-7 915 -4 863

Posten innefattar i huvudsak valutakursförluster avse-
ende utlånings- och garantiverksamheten och har ökat 
med 3 052 tkr jämfört med föregående år. Ökningen 
utgörs av ett netto av beräknade kursförluster som 
beräknas på avsättningen för förväntad förlust samti-
digt som periodiserade kursförluster avseende villkors-
lån från 2013 reducerar kostnaderna 2014. 

Not 13. lämnade bidrag

140101 
–141231

130101 
–131231

Kostnadsreduktion från sam-
finansiärer

7 869 10 458

Kostnadsreduktion GPE (Super-
vising Entity)

141 630 14 718

Periodisering/avsättning garantier -97 361 -83 027

Lämnade bidrag samarbetsländer -1 587 382 -2 309 125

Lämnade bidrag internationellt -22 644 733 -21 680 691

Lämnade bidrag inom Sverige -4 344 761 -4 225 802

Personalbistånd -30 563 -32 531

Resursöverföring varor, tjänster 
och entreprenad

-646 553 -700 876

U-krediter, garantier, bistånds-
krediter

-46 473 -51 539

Övriga kostnader -842 13 501

summa lämnade bidrag, total -29 249 169 -29 044 914

Varav Regeringskansliet (ud)

Lämnade bidrag internationellt -9 568 804 -10 526 864

Lämnade bidrag inom Sverige -500 631 -527 593

summa lämnade bidrag, 
 Regeringskansliet (ud) 

-10 069 434 -11 054 457

Under posten lämnade bidrag redovisas utbetal-
ningar avseende Sidas och Regeringskansliets (UD)
biståndsverksamhet. Lämnade bidrag uppgår till 29  
249 169 tkr varav 10 069 434 tkr avser lämnade 
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bidrag för Regeringskansliets räkning. Posten har ökat 
med 204 255 tkr jämfört med föregående år trots att 
Regeringskansliets lämnade bidrag har minskat med 
985 023 tkr. Det är framförallt lämnade bidrag inter-
nationellt som har ökat med 964 043 tkr. Den största 
delen betalas till olika FN-organisationer, 9 637 162 
tkr, och inom FN är det UNDP, UNICEF och 
UNHCR som har erhållit mest medel. Världsbanks-
gruppen har erhållit 3 877 314 tkr under 2014. Även 
lämnade bidrag inom Sverige har ökat, 118 959 tkr, 
medan lämnade bidrag till samarbetsländer har mins-
kat med 721 743 tkr. 

Periodiseringen av garantier har ökat med 14 334 
tkr, vilket främst beror på ökade avsättningar för för-
väntad förlust avseende garantier då åtagandet har 
ökat. Övriga kostnader uppgår till 842 tkr vilket inne-
bär en ökning med 14 342 tkr beroende på föränd-
rade riskreserveringar avseende villkorslån. 

Samfinansiering och GPE påverkar inte lämnade 
bidrag totalt då inäkterna för dessa redovisas som 
kostnadsreduktioner.

Not 14. Årets kapitalförändring

140101 
–141231

130101 
–131231

Verksamhetsavsnittet   

Administration garantiverksamhet -596 -1 614

summa verksamhetsavsnittet -596 -1 614

transfereringsavsnittet  

Fristående garantier -73 203 -45 345

Resultat Sidas garantier 
för U-krediter 

71 323 49 658

U-krediter gåvoelement -41 933 -37 348

Villkorslån - -16 310

Biståndskrediter - -5 338

Övrigt -8 041 26 647

summa transfereringsavsnittet -51 854 -28 035

Årets kapitalförändring -52 449 -29 649

Enligt förordning (2011:211) om utlåning och garan-
tier ska en administrativ avgift tas ut av garantitaga-
ren för att täcka myndighetens administrationskostna-
der för dess lån och garantier. Årets resultat uppgår 
till -596 tkr.

Det minskade resultatet för Fristående garantier 
beror främst på förändring i avsättning för förväntade 
förluster för nya garanti-åtaganden där inte motsva-

rande intäkt i form av garanti-avgift från garantita-
gare redovisas eftersom de inte kan fastställas till 
belopp och tidpunkt. Sida lämnar garantier mot 
riskavspeglande garantiavgifter för varje enskild 
garanti som beräknas inflyta under garantins löptid.

Det ökade resultatet för Sidas garantier för U-kre-
diter (säkerhetsreserven) beror främst på beräknade 
kursvinster avseende skadefordringar. 

Kapitalförändringen i U-krediter utgörs främst av 
kostnad för gåvoelementet i U-krediter.

Inga nedskrivningar av villkorslån eller bistånds-
krediter har skett under året varför ingen kapitalför-
ändring uppstår, se not 18 Utlåning.

Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet 
består av förändringar avseende befarade förluster 
biståndskrediter och villkorslån, orealiserade kursför-
luster/kursvinster avseende villkorslån samt en befa-
rad förlust för en deposition avseende en biståndsin-
sats i Tanzania, -54 000 tkr. Orealiserade kursvinster 
och minskade befarade förluster ger postiv kapitalför-
änding, 45 958 tkr. 



125Sidas årsredovisning 2014

Balansräkning

Not 15. immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 141231 131231

Ingående balans anskaffningsvärde 87 847 117 609

Årets nyanskaffning 9 278 3 509

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

- -32 837

Korrigering tidigare års anskaffnings-
värde

-328 -435

utgående balans anskaffningsvärde 96 797 87 847

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-33 175 -40 753

Årets avskrivning -17 485 -18 422

Återförda avskrivningar (försäljning/ 
utrangering)

- 26 000

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

50 660 33 175

Bokfört värde 46 137 54 672

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar

Ingående balans anskaffningsvärde 4 494 31 150

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

- -26 656

utgående balans anskaffningsvärde 4 494 4 494

Ingående balans ackumulerade avskriv-
ningar

-4 292 -29 392

Årets avskrivning -202 -1 235

Återförda avskrivningar (försäljning/ut-
rangering)

- 26 335

utgående balans ackumulerade avskriv
ningar

4 494 4 292

Bokfört värde 0 202

Förskott avseende immateriella anlägg
ningstillgångar

Förskott avseende immateriella anlägg-
ningstillgångar

500 -

utgående balans immateriella anlägg
ningstillgångar

46 637 54 873

Under året har driftsättning skett av Beslutsstöd del 1 
inklusive datalager, 8 160 tkr, utveckling av IATI-
exporten, 1 261 tkr och utveckling av hemsidan  
1 373 tkr. Det bokförda värdet har minskat med        
8 236 tkr jämfört med föregående år, vilket främst 
förklaras av att avskrivningar avseende tidigare års 
anskaffningar överstiger årets nyanskaffningar, 8 409 
tkr. I det bokförda värdet ingår upparbetade kostna-
der som ännu inte driftsatts om 6 852 tkr samt en för-
skottsbetalning om 500 tkr. 

Not 16. materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 141231 131231

Ingående balans anskaffningsvärde 20 434 20 338

Årets nyanskaffning - 96

utgående balans anskaffningsvärde 20 434 20 434

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-11 851 -9 671

Årets avskrivning -2 179 -2 180

utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

14 031 11 851

Bokfört värde 6 404 8 583

maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående balans anskaffningsvärde 58 735 91 308

Årets nyanskaffning 641 342

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangeringar)

-11 197 -32 915

utgående balans anskaffningsvärde 48 179 58 735

Ingående balans ackumulerade    avskriv-
ningar

-56 858 -85 852

Årets avskrivning -786 -3 128

Återförda avskrivningar (försäljning/ut-
rangeringar)

11 197 32 122

utgående balans ackumulerade avskriv
ningar

46 448 56 858

Bokfört värde 1 731 1 877

Förskott avseende materiella anlägg
ningstillgångar

Förskott avseende materiella anlägg-
ningstillgångar

- 136

utgående balans materiella anläggnings
tillgångar

8 135 10 595

Bokfört värde avseende materiella anläggningstill-
gångar har minskat med 2 460 tkr, vilket förklaras av 
att årets avskrivningar har överstigit årets nyanskaff-
ningar. 2013 års bokförda värde har justerats med 
136 tkr vilket avsåg en förskottsbetalning.

Not 17. Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består 
av långfristiga placeringar i värdepapper hos Riks-
gäldskontoret avseende säkerhetsreserven som förval-
tas av EKN och utgör en del av Sidas garantier för 
U-krediter. De har ökat med 200 miljoner kronor 
 vilket beror på förändringar av placeringar. Motsva-
rande minskning finns i posten Övriga tillgodohavan-
den i Riksgäldskontoret. Förändringar i placeringar 
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beror på gällande ränteläge. 
Andra långfristiga fordringar utgörs främst av för-

säkringstekniskt beräknat nettovärde på skadeford-
ringar inom garantireserven som är knuten till U-kre-
ditsystemet och premiefordringar på garantitagare 
inom U-kreditsystemet. Posten har ökat med 12 389 
tkr vilket främst beror på ökning av beräknat netto-
värde på skadefordringar. 

Not 18:1. utlåning, årets förändring

utlåning biståndskrediter 141231 131231

Ingående balans 81 619 102 474

Årets amortering -20 647 -23 690

Årets förändring befarade förluster 1 755 2 835

utgående balans 62 727 81 619

utlåning villkorslån

Ingående balans 186 707 183 144

Årets amorteringar -1 140 -4 042

Årets nedskrivningar - -13 763

Årets förändring oreal. kursdifferenser 46 339 3 593

Årets förändring realiserade kursdiffe-
renser

- -2 547

Årets förändring befarade förluster -2 136 19 891

Förändring fonderade medel villkorslån - 430

utgående balans 229 770 186 707

total utgående balans 292 497 268 325

Not 18:2. utlåning per kategori

Biståndskrediter 141231 131231

Biståndskrediter 67 126 87 773

Värdereglering -4 399 -6 154

Utgående balans 62 727 81 619

Villkorslån

Villkorslån via Swedfund 2 511 2 360

Villkorslån, övriga 301 704 255 516

Villkorslån via SEK 2 560 3 700

Värdereglering/Fordran Swedfund -77 005 -74 869

utgående balans 229 770 186 707

total utgående balans 292 497 268 325

EKN värderar Sidas villkorslån och biståndskrediter 
enligt riktlinjer för värdering av Sidas finansieringsin-
strument (beslut 2008-000041). För villkorslån som 
uppgår till 5 miljoner kronor eller mer görs individu-

ella bedömningar medan en schablon används för vill-
korslån under 5 miljoner kronor. Med hänsyn till den 
höga risknivån bland samtliga villkorslån har schablo-
nen som använts varit 100 procent reservering.

Posten utlåning totalt har ökat med 24 171 tkr. 
Ingen nyutlåning har skett . Ökningen beror i huvud-
sak på effekten av högre valutakurser vid värdering av 
utestående lån i valuta. Minskningen för bistånds - 
krediter är hänförligt till erhållna amorteringar. 
Biståndskrediternas amorteringsplaner sträcker sig 
över perioden 2016-2020. För villkorslånen finns inga 
generella löptider.

Not 19. kortfristiga fordringar

 141231 131231

Kundfordringar 2 175 2 900

Fordringar hos andra myndigheter 36 285 35 439

Övriga kortfristiga fordringar 106 22 634

summa kortfristiga fordringar 38 566 60 973

Posten har totalt minskat med 22 407 tkr och förkla-
ras främst av att balanser för avslutade projekt hos 
Världsbanken från och med 2014 bokförs kassamäs-
sigt när inbetalning sker och inte som tidigare ford-
ringsförs, se redovisningsprinciper.

Not 20. Periodavgränsningsposter

141231 131231

Förutbetald hyra 12 285 12 246

Övriga förutbetalda kostnader 11 798 5 405

Upplupna bidragsintäkter - 103

Upplupna ränteintäkter 8 059 743

Övriga upplupna intäkter 12 507 27 155

utgående balans 44 649 45 652

Posten har minskat med 1 003 tkr. Minskning av 
övriga upplupna intäkter, -14 648 tkr, beror i huvud-
sak på att Sida från och med 2014 redovisar valutara-
batten, 11 113 tkr, kassamässigt och därmed inte som 
en upplupen intäkt likt 2013, se även not 11 Finan-
siella intäkter transfereringar. Samtidigt ökar upp-
lupna ränteintäkter med 7 316 tkr beroende på att 
Sida från och med 2014 redovisar upplupen ränta 
med hjälp av en schablonberäkning för alla svenska 
och utländska samarbetspartner. Övriga förutbetalda 
kostnader har ökat med 6 393 tkr vilket främst förkla-
ras av en förutbetald molntjänst avseende mobiltele-
foner och surfplattor om 5 029 tkr. 
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Not 21. avräkning med statsverket

uppbörd 141231 131231

ingående balans 743 2 089

Redovisat mot inkomsttitel -88 224 -67 051

Uppbördsmedel som betalats till 
icke räntebärande flöde

80 908 68 396

skulder avseende  uppbörd 8 059 743

anslag i icke räntebärande flöde   

ingående balans 124 276 145 069

Redovisat mot anslag 29 149 446 28 981 305

Medel hänförbara till transfere-
ringar m.m. som betalats från icke 
ränte bärande flöde

-29 228 546 -29 002 098

Fordringar avseende anslag i icke 
räntebärande flöde

45 177 124 276

anslag i räntebärande flöde

ingående balans 25 498 23 568

Redovisat mot anslag 972 746 979 699

Anslagsmedel som tillförts ränte-
konto

-977 379 -981 629

skuld avseende anslag i ränte
bärande flöde

30 131 25 498

Fordran avseende semesterlöne 
skuld som inte redovisats mot an
slag

ingående balans 13 997 16 432

Redovisat mot anslag under rappor-
teringsperioden enligt undantagsre-
geln

-2 460 -2 435

Fordran avseende semesterlöne 
skuld som inte har redovisats mot 
anslag

11 537 13 997

Övriga skulder i statens central
konto

ingående balans 2 499 103

Inbetalningar i icke räntebärande 
flöde

1 298 351 1 128 279

Utbetalningar i icke räntebärande 
flöde

-30 443 
416

-30 059 
378

Betalningar hänförbara till anslag 
och inkomsttitlar

29 147 638 28 933 702

Övriga skulder i statens central
konto

5 072 2 499

avräkning med statsverket, 
 utgående balans

23 594 114 530

Avräkning med statsverket har minskat med 90 936 
tkr. Minskningen beror i allt väsentligt på att netto-
skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 
minskat med 79 099 tkr. 

Not 22. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Sida har ett kreditutrymme om 26 900 tkr på Ränte-
kontot hos Riksgäldskontoret. Räntekontokrediten 
har utnyttjats beroende av en bidragsutbetalning som 
betalades i fel flöde, se kapitel 36 Sammanställning 
över väsentliga uppgifter.

Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har 
ökat med 6 305 tkr jämfört med föregående år. 

Per den 31 december 2014 finns en skuld avseende 
betalningar som ska regleras från räntekontot till det 
icke räntebärande flödet om 7 521 tkr. Räntekonto-
saldo uppgår till 149 376 tkr inräknat denna justering.

Not 23.  Övriga tillgodohavanden  
i  Riksgäldskontoret

141231 131231

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, U-krediter

791 536 833 469

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Fristående garantier

198 940 127 532

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Sidas garantier för  
U-krediter

21 897 194 115

summa Övriga tillgodohavanden  
i Riksgäldskontoret

1 012 373 1 155 115

Posten har minskat med totalt 142 742 tkr jämfört 
med föregående år. Minskningen beror i huvudsak på 
att tillgodohavandet som förvaltas av EKN (Sidas 
garantier för U-krediter) minskat med 172 218 tkr, vil-
ket beror på en förändring mellan placeringar. Mot-
svarande ökning finns i posten Långfristiga fordringar 
andra myndigheter. Posten har minskat med 41 933 
tkr avseende U-krediter i takt med att räntesubventio-
ner betalats ut från RGK kontot. Samtidigt ökar till-
godohavandet avseende fristående garantier med  
71 408 tkr vilket beror på inbetalda garantiavgifter. 

Not 24. Kassa och bank
Kassa och bank består av tillgodohavanden vid 
utlandsmyndigheterna, 7 616 tkr, likvida medel avse-
ende garantireserven, 76 294 tkr samt medel på valu-
takonto, 67 447 tkr, avseende Global Partnership for 
Education (GPE). Posten har ökat med 98 127 tkr 
jämfört med föregående år. Förändringen beror 
främst på att likvida medel som finns på ett valuta-
konto för Sidas roll som Supervisning Entity för GPE 
har ökat med 65 953 tkr, se även not 30 Övriga kort-
fristiga skulder. Då utbetalning om 6 064 tkr i decem-
ber betalades ut från fel flöde är beloppet på valuta-
kontot för högt per bokslutsdatum. Korrigering av 
betalningsflöde sker 2015. Även tillgodohavanden på 
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bankkonton som förvaltas av EKN avseende garanti-
reserven för U-krediter har ökat med 27 234 tkr, vil-
ket beror på inbetalda medel från garantitagare samt 
valutakursdifferenser. 

Not 25:1. Statskapital
Sidas statskapital utgörs av medel hänförbara till 
U-krediter, villkorslån, biståndskrediter och konst 
(266 tkr) som ska redovisas mot statskapital. Sida har 
inget avkastningskrav på statskapitalet.

I samband med avsättning av framtida räntesub-
ventioner för beviljade U-krediter har anslaget avräk-
nats och redovisats mot statskapital. Inga nya avsätt-
ningar kommer att ske till följd av förordning 
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån och 
garantier för utvecklingssamarbete. Årets räntesub-
ventioner 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. Amortering av vill-
korslån tillförs inkomsttitel på statens budget och 

reducerar statskapital.
Biståndskrediter redovisas på samma sätt men med 

den skillnaden att redovisningen av fordran och amor-
teringar mot statskapital och inkomsttitel sker efter 
justering med hänsyn till lånens avskrivningsgrad.

Statskapital har minskat med 80 783 tkr, se not 
25:3 Myndighetskapital. Minskningen beror i allt 
väsentligt på räntesubventioner för U-krediter som 
ingick i föregående års kapitalförändring och som 
avslutats mot statskapital samt årets amorteringar av 
biståndskrediter och villkorslån.

Not 25:2. Balanserad kapitalförändring
Posten Balanserad kapitalförändring består av ackumu-
lerat resultat avseende fristående garantier och garan-
tier för U-krediter. Dessutom innefattar posten ackumu-
lerad kapitalförändring avseende kursdifferenser och 
värdereglering hänförbara till villkorslån och bistånds-
krediter. Balanserad kapitalförändring har ökat med 29 
345 tkr. Ökningen är främst hänförbart till övrig kapi-
talförändring, vilket främst beror på minskat behov av 
värdereglering av villkorslån och biståndskrediter.

Not 25.3 myndighetskapital

statskapital 
utan avkast

ningskrav

Balanserad 
kapitalföränd

ring avgifts
belagd garanti

verksamhet

Övrig balanse
rad kapital
förändring

kapitalföränd
ring enligt  

resultat
räkningen summa

Utgående balans 20131231 1 274 832 1 763 781 -140 423 -29 649 2 868 542

a ingående balans 20140101 1 274 832 1 763 781 -140 423 -29 649 2 868 542

Föregående års kapitalförändring -58 996 2 700 26 647 29 649 0

Årets amorteringar lån -21 786 21 786

Årets kapitalförändring -52 449 52 449

B summa årets förändring -80 782 2 700 26 647 -22 800 74 235

C utgående balans 20141231 1 194 050 1 766 479 113 776 52 449 2 794 303

Not 26.  avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

141231 131231

ingående avsättning 2 570 1 369

Nya beslut, pensioner inkl engångs-
avsättning

1 700 2 004

Korrigering/Årets pensionskostnad -1 087 -3

Överfört från övriga avsättningar 1 399

Årets pensionsutbetalningar/ 
Årets pensionskostnad

-1 181 -2 200

utgående avsättning 2 002 2 570

Posten har minskat med 568 tkr, vilket främst beror 
på att utbetalningar under året minskat skulden samt 
att några personer utgått ur pensionslösningar. Samti-
digt har elva nya beslut om pension fattats under 
2014. 
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Not 27. Övriga avsättningar

 141231 131231

ingående avsättning sidas garantier 
för ukrediter

83 000 100 000

Årets upplösning -1 468 -17 000

utgående avsättning 81 532 83 000

ingående avsättning fristående 
 garantier

126 350 29 000

Årets avsättningar 136 161 97 350

utgående avsättning 262 511 126 350

ingående avsättning, personalkost
nader

1 100 2 799

Årets avsättning/upplösning 4 261 -1 699

utgående avsättning 5 361 1 100

ingående avsättning, lokaler 9 387 12 859

Årets upplösning -3 536 -3 472

utgående avsättning 5 851 9 387

total övrig avsättning 355 255 219 838

Posten Övriga avsättningar avser dels avsättningar för 
försäkringstekniskt beräknad risk för garantier för 
U-krediter och för fristående garantier, dels avsätt-
ningar för personal samt kostnader för ej utnyttjade 
lokaler. Posten har ökat med 135 418 tkr och 
ökningen kan hänföras till avsättningar avseende fri-
stående garantier som beror på de ökade engage-
mangen i fristående garantier. 

Avsättning för personal ökar då avsättning för 
kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgär-
der har omklassificerats till övrig avsättning från upp-
lupna kostnader. Avsättning för kompetensväxlings- 
och kompetensutvecklingsåtgärder uppgår till 5 062 
tkr. Av dessa kommer 2 726 tkr att användas under 
2015. I avsättningen ingår även avsättning för eventu-
ella pensionsersättningar. 

Under 2011 gjorde Sida en avsättning för outnytt-
jade lokaler på Valhallavägen i Stockholm om 17 538 
tkr. Under året har återföring av avsättning gjorts 
med 3 536 tkr. Kortfristig del av utgående avsättning, 
5 851 tkr, uppgår till 3 602 tkr.

Not 28. lån i Riksgäldskontoret

141231 131231

ingående balans 73 572 95 522

Årets upptagna lån 8 823 4 232

Årets amorteringar -28 856 -26 183

utgående balans 53 539 73 572

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram 
för 2014 på 90 miljoner kronor. Lånet i Riksgäldskon-
toret avser materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar. Skillnaden mellan lån och anläggningstill-
gångar, 1 232 tkr, beror på att lån inte tagits upp eller 
amorterats för inköp, avskrivningar och utrangeringar 
gjorda i december, se även not 15 och 16. Utestående 
lån har minskat med 20 033 tkr vilket främst beror på 
att årets amorteringar har överstigit årets tillkom-
mande lån. 

Not 29 kortfristiga skulder till andra myndigheter

 141231 131231

Leverantörsskulder 110 192 117 377

Arbetsgivaravgifter 9 971 9 326

Övriga kortfristiga skulder 314 0

Mervärdesskatt 6 502 5 952

utgående balans 126 979 132 654

Not 30. Övriga kortfristiga skulder

 141231 131231

Personalens källskatt 9 789 9 138

Samfinansierade insatser 6 605 541

GPE Tanzania (Supervising Entity) 61 383 1 494

Övriga skulder 23 498 12 254

utgående balans 101 276 23 428

Övriga kortfristiga skulder har ökat med 77 848 tkr, 
vilket främst beror på att medel från GPE-fonden 
som förvaltas av Världsbanken har betalats in till 
Sidas valutakonto för vidareförmedling till unionre-
geringen i Tanzania respektive Zanzibar.
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Not 31. Periodavgränsningsposter

 141231 131231

Upplupen lön 708 8 950

Upplupen semesterlön 40 727 40 874

Övriga upplupna kostnader, 
 utomstatliga

1 380 9 738

Övriga upplupna kostnader, 
 inomstatliga

1 200 3 524

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 5 072 2 602

Övriga förutbetalda intäkter 1 497 1 547

utgående balans 50 585 67 234

Periodavgränsningsposterna har minskat med 16 649 
tkr mellan åren. Minskningen förklaras av att upp-
lupna löner har minskat med 8 242 vilket i huvudsak 
beror på att det föregående år ingick beslutade 
avgångsvederlag. Övriga upplupna kostnader har 
minskat med 10 682 tkr , varav 2 324 tkr avser stat-
liga myndigheter. Oförbrukade bidrag har ökat med 
2 470 tkr vilket avser bidrag från Världsbanken som 
Sida har fått för att utföra uppdraget som Supervising 
Entity för Tanzania. 

Not 32 Ansvarsförbindelser 
Se avsnitten Ändrade redovisningsprinciper och 
Ramutnyttjande i kapitel 31 Sidas garantiverksamhet.

anslagsredovisningen

Not 33. Anslagsutnyttjande
Se kapitel 30 Kommentarer till Anslagsredo visningen.

Not 34. Ingående överföringsbelopp
Sida hade vid utgången av 2013 ett anslagssparande 
på anslaget 7:1.1 Biståndsverksamhet om 466 953 tkr 
vilket är ingående sparande för 2014. Sida fick dispo-
nera 456 543 tkr av dessa då 10 410 tkr redovisats 
som en indragning.

Sida hade vid utgången av 2013 ett anslagssparande 
på anslaget 7 1:2.1 Sida (förvaltning) om 25 498 tkr, 
 vilket Sida har disponerat 2014.

Sida hade vid utgången av 2013 ett anslagssparande 
på anslaget 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa om 
160 960 tkr. Sida fick disponera 36 293 tkr av dessa då 
124 667 tkr redovisats som en indragning.

Sida hade vid utgången av 2013 ett sparande på 
anslaget 5:1.11 Samarbete inom Östersjöregionen om 
559 tkr vilket redovisats som en indragning 2014.

Sida hade vid utgången av 2013 ett anslagsparande 
på anslaget 7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD) 
om 4 439 tkr. Sidas dispositionsrätt uppgick till 1 185 
tkr av dessa då 3 253 redovisats som en indragning.

Not 35. Årets tilldelning och omdisponerade 
anslagsbelopp 
Enligt regleringsbrev UF2013/75605/UD/PLAN 
UF2013/77720/UD/USTYR UF2013/14413/
USTYR UF2013/78294/UD/USTYR daterat 
2013-12-19 har Sida blivit tilldelade medel om 
29  812  553 tkr för 1:1 Biståndsverksamhet och 
985  189 tkr för anslag 1:2.1 Sida (förvaltning), samt-
liga anslag inom utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd. Inom utgiftsområde 5 Internationell samver-
kan har Sida enligt ovanstående regleringsbrev tillde-
lats medel om 64 miljoner kronor för anslag 1:11 
Samarbete inom Östersjöregionen.

Följande ändringar av regeringen är beslutade: 
I ändring av regleringsbrev UF2014/39660/UD/

USTYR UF2014/40170/UD/USTYR daterat 
2014-06-19 har regeringen beslutat att minska ansla-
get 1:1 Biståndsverksamhet med 948 990 tkr samt 
anslaget 1:2.1 Sida (förvaltning) med 7 810 tkr.

I ändring av regleringsbrev UF2014/66668/UD/
USTYR daterat 2014-10-23 har regeringen beslutat 
om en omfördelning av medel inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet. Anslagsposten 1 Humanitära insatser 
och konflikthantering ökades med 150 miljoner kronor 
medan anslagsposten 9 Afrika minskades med 150 miljo-
ner kronor.
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I ändring av regleringsbrev UF2014/70026/UD/
USTYR daterat 2014-11-06 har regeringen beslutat 
om en omfördelning av medel inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet. Anslagsposten 30 Multilaterala 
utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar ökades med 
100 miljoner kronor medan anslagsposten 31 Multilate-
rala och internationella organisationer och fonder minskades 
med 100 miljoner kronor.

I ändring av regleringsbrev UF2014/77799/UD/
USTYR (delvis) UF2014/80402/UD/USTYR date-
rat 2014-12-18 har regeringen beslutat om att öka 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 35 600 tkr. 
Anslagsposten 31 Multilaterala och internationella organisatio-
ner och fonder ökades med 60 600 tkr och anslagsposten 
33 Strategiskt riktade bidrag minskades med 25 000 tkr.

I ändring av regleringsbrev UF2014/39660/UD/
USTYR, UF2014/40170/UD/USTYR daterat 
2014-06-19 har regeringen beslutat om att göra en 
nedragning av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
anslagspost 33 Strategiskt inriktade bidrag med 800 tkr. 
Medlen tillförs i särskilt beslut det för Svenska institu-
tet disponerade anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra balkan 
och Turkiet.

Not 36.  Redovisning mot inkomsttitlar  
på statens budget

141231 131231

Övriga ränteinkomster (2394) 24 226 21 904

Övriga inkomster av statens 
 verksamhet (2811)

42 211 17 415

Återbetalning av övriga lån (4526) 21 787 27 733

summa inkomsttitel 88 224 67 051

Ökningen av redovisning mot inkomsttitlar uppgår 
till 21 173 tkr. Det beror främst på att 26 935 tkr som 
avser en återbetalning från Nordiska investeringsban-
ken (NIB) inlevererats mot inkomsttitel, se även not 9 
Uppbördsverksamhet. I uppbördsavsnittet i resultat-
räkningen redovisas 66 437 tkr som medel som till-
förts statens budget. Beloppet överensstämmer inte 
med utfallet i not 36, 88 224 tkr. Det förklaras av att 
återbetalning av villkorslån och biståndskrediter, 21 
787 tkr, redovisas mot statskapital och inte påverkar 
resultaträkningen. Beräknat belopp för avgifter som 
inte disponeras saknas i regleringsbrevet för 2014. 

Beställningsbemyndiganden

Not 37. Beställningsbemyndiganden
Begreppet beställningsbemyndiganden avser den 
befogenhet som Sida tilldelas i regleringsbrevet att 
ingå 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 årsre-
dovisning. Utestående åtaganden utgörs av bindande 
åtaganden, det vill säga undertecknade och fortfa-
rande giltiga avtal/kontrakt eller fattade beslut om 
bidrag som ska utbetalas kommande år. Väsentliga 
avvikelser mellan åtagande och tilldelat bemyndi-
gande kommenteras för Sidas verksamhet i kapitel 30 
Kommenterar till Anslagsredovisningen, se även 
kommentar till Regeringskansliets (UD) verksamhet.

Not 38. Tilldelad bemyndiganderam
Enligt regleringsbrev för 2014 UF2013/75605/UD/
PLAN UF2013/77720/UD7USTYR UF2013/ 
14413/USTYR UF2013/78294/UD/USTYR date-
rat 2013-12-19 har Sida tilldelats bemyndigandera-
mar på anslag 7 1:1 Biståndsverksamhet och 5 1:11 
Samarbete inom Östersjöregionen.

Följande ändringar av regleringsbrevet som påver-
kat bemyndiganderamar har därefter gjorts.

I regleringsbrev UF2014/39660/UD/USTYR 
UF2014/40170/UD/USTYR daterat 2014-06-19 
beslutade regeringen, efter hemställan från Sida, om 
ökade bemyndiganderamar inom anslag 7 1:1 
Biståndsverksamhet. Förändringarna var ökningar 
för; anslagspost 9 Afrika med 860 miljoner kronor, 
anslagspost 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering med 275 miljoner kronor, anslagspost 14 
Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 
med 200 mijoner kronor, anslagspost 15 Globala insatser 
för socialt hållbar utveckling med 500 miljoner kronor, 
anslagspost 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveck-
ling med 400 miljoner kronor, anslagspost 17 Mellanös-
tern och Nordafrika med 200 miljoner kronor och 
anslagspost 28 Kapacitetsutveckling och utbyten med 110 
miljoner kronor. I samma regleringsbrev skedde 
omfördelning för anslagspost 30 Multilaterala utvecklings-
banker, fonder och skuldavskrivningar som minskades med 
674 miljoner kronor anslagspost 31 Multilaterala och 
internationella organisationer och fonder ökades med 600 
miljoner kronor och anslagspost 33 Strategiskt inriktade 
bidrag ökades med 74 miljoner kronor. I reglerings-
brev UF2014/70026/UD/USTYR daterat 2014-11-
06 minskades bemyndiganderamen för anslagspost 31 
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Multilaterala och internationella organisationer och fonder 
med 3 miljoner kronor. 

I regleringsbrev UF2015/3865/UD/USTYR 
daterat 2015-01-22 minskades bemyndiganderamen 
för anslagspost 30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivningar med 500 miljoner kronor och anslags-
post 31 Multilaterala och internationella organisationer och 
fonder ökades med 4,5 miljoner kronor.

Finansieringsanalys

Not 39. Verksamhetens kostnader

141231 131231

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

-1 083 835 -1 070 401

Verksamhetens kostnader enligt 
finansieringsanalysen

-1 066 966 -1 042 164

skillnad 16 869 28 237

Skillnaden består av följande poster i resultaträk-
ningen som inte ska påverka finansieringsanalysen:

 141231 131231

Realisationsförlust vid försäljning 
samt nedskrivning av anläggnings-
tillgångar

- -7 242

Avsättningar för framtida pensions-
åtaganden

567 198

Avsättningar för personal 801 299

Avsättningar för kompetensåtgärder -1 121 -

Avsättningar för lokaler 3 536 3 472

Avskrivningar av anläggningstill-
gångar

-20 652 -24 965

summa 16 869 28 237

Not 40. intäkter av avgifter och andra ersättningar

141231 131231

Intäkter av avgifter  och andra ersätt-
ningar enligt  resultaträkningen

11 597 13 655

Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar enligt  finansieringsanalysen

11 552 13 632

skillnad 45 23

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

141231 131231

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar

45 23

summa 45 23

Not 41. Låneverksamhet – nyutlåning och 
nedskrivning
Posten innefattar utöver årets nyutlåning och ned-
skrivning även förändring av värdering till balans-
dagens kurs och befarade förluster. 





Ända sedan hon skrev in sig på Sida-stödda Geracão Biz-programmet 2007 har Nilza dos Santos arbetat som  
kamratutbildare i Mocambique om ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”.
Foto: Klas Palm
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bedömning av risk och väsentlighet, verksamhetens 
behov och kapacitet samt finansiella bedömningar. 
Sidas arbete med processer omfattar faserna: utveck-
ling, beslut, implementering och uppföljning. Proces-
serna delas in i: lednings- och styrningsprocesser, 
huvudprocesser samt stödjande processer, och finns 
dokumenterade i en övergripande processkarta. När 
en process utvecklas görs en riskanalys, med vidhäng-
ande kontrollåtgärder. Processen med kontrollåtgär-
der dokumenteras i ett enhetligt format och ska sedan 
kommuniceras inför implementering. Varje process 
har en processförvaltare. I processför valtarens ansvar 
ingår bland annat att följa upp processens effektivitet. 
Under 2012 och 2013 beslutades tretton processer. 
2014 har ytterligare två processer utvecklats och 
beslutats: 

 ■ hantera in- och utbetalningar
 ■ hantera misstankar om korruption och  

oegentligheter.

Under 2015 kommer ytterligare processer att utveck-
las utifrån prioriteringarna i en reviderad Intern 
utvecklingsplan för Sida 2014–2015. 

Utifrån prioriteringarna i Intern utvecklingsplan 
för Sida 2014–2015 har Sida, utöver processutveck-
lingen, under rapporteringsperioden även genomfört 
arbete med utvecklingsprojekt. Flera insatser i 
genomförandet av utvecklingsplanen har emellertid 
försenats. Det projekt som satts i drift under rapporte-
ringsperioden är Sidas nya system för beslutstöd inne-
hållande information från Sidas ekonomi-, plane-
rings- och lönesystem. Detta analysinstrument ger 
bland annat ökade förutsättningar att stärka plane-
ring och uppföljning av Sidas portföljer för 
strategigenom förande. 

För att förbättra efterlevnaden av processen, Upp-
handla varor och tjänster, har en genomgripande  
diskussion förts med Sidas chefer och ett stort antal 
medarbetare har genomgått utbildning inom området. 

Nedan följer andra väsentliga åtgärder som Sida 
har vidtagit i syfte att möta interna behov och externa 
krav avseende intern styrning och kontroll. De är 
uppdelade enligt de olika moment som ingår i Sidas 
process för intern styrning och kontroll.

38. INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Bakgrund
För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovisning 
2014 har Sida genomfört följande:

 ■ De finansiella dokumenten i årsredovisningen, 
samt redovisning av verksamhetens resultat, har 
upprättats enligt Myndighetsförordning (2007:515), 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag, Förordning (2010:1080) med instruk-
tion för Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete, Förordning (2009:320) om finansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklings-
samarbete, Förordning (2011:211) om utlåning och 
garantier, regleringsbrev för budgetåret 2014 avse-
ende Sida, samt övriga regeringsbeslut. 

 ■ I samband med upprättandet av delårsrapport och års-
redovisning har analyser och kvalitetssäkring av utfall 
utförts, vilka sammanfattas i kommentarer och noter 
till de finansiella dokumenten i årsredovisningen, samt 
av redovisningen av verksamhetens resultat.

 ■ Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat 
att Sidas årsredovisning 2014 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 redo-
visningen inom ansvarsområdet ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat och kostnader. 

 ■ Sidas styrelse bedömer utifrån generaldirektörens 
skriftliga intygande att Sidas årsredovisning 2014 
ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens  
ekonomiska ställning. 

Genomförande
Sida har under rapporteringsperioden fortsatt arbetet 
för att implementera Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll i Sidas verksamhet och 
processer. Intern utvecklingsplan för Sida 2013–2015 
har reviderats till att gälla 2014–2015 och utgör en 
utgångspunkt för arbetet med den interna styrningen 
och kontrollen. Den konkretiserar hur Sida ska arbeta 
för att uppnå målet att bedriva ”verksamheten i ända-
målsenliga och kostnadseffektiva processer med en 
betryggande intern styrning och kontroll”. Priorite-
ring och sekvensering i planen har skett utifrån en 

http://dox.sida.se/locator.aspx%3Fname%3DDMS.Document.Details.Simplified.61000%26module%3DDocument%26subtype%3D61000%26recno%3D743112%26VerID%3D743082%20%20%20
http://dox.sida.se/locator.aspx%3Fname%3DDMS.Document.Details.Simplified.61000%26module%3DDocument%26subtype%3D61000%26recno%3D745106%26VerID%3D745074
http://dox.sida.se/locator.aspx%3Fname%3DDMS.Document.Details.Simplified.61000%26module%3DDocument%26subtype%3D61000%26recno%3D745106%26VerID%3D745074
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1107838&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1223912&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1223912&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1223724&redirect=true
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Kontrollmiljön
Sida har under rapporteringsperioden beslutat om en 
gemensam verksamhetsidé, som kommunicerats till 
avdelningarna. Den har varit en viktig utgångspunkt 
för verksamhetsplaneringen inför 2015. Avdelningar-
nas handläggningsordningar har reviderats och en 
mindre justering av myndighetens organisation har 
genomförts. Under rapporteringsperioden har även  
en organisationsmätning genomförts.

Riskanalys 
Sida har under rapporteringsperioden genomfört 
riskanalyser enligt följande:

 ■ övergripande för hela myndigheten
 ■ i utvecklingen av varje processbeskrivning 
 ■ i framtagandet av resultatförslag
 ■ i beredningen av insatser
 ■ i samband med framtagandet av arbetsmiljöplaner 
 ■ en separat säkerhetsriskanalys har tagits fram.

 
Kontrollåtgärder
Sida har under rapporteringsperioden arbetat med 
kontrollåtgärder enligt följande:

 ■ I samband med att riskanalyser görs på de olika 
nivåerna, identifieras kontrollåtgärder. 

 ■ I processbeskrivningarna framgår kontrollåtgärder 
och beskrivningar av hur dessa ska utföras.

 
Information och kommunikation
Under rapporteringsperioden har informationen om 
processer på Inside (Sidas intranät) förbättrats. Ett 
arbete har också genomförts för att utarbeta kommuni-
kationsplaner för beslutade processer. 

Uppföljning
Sida har under rapporteringsperioden arbetat med 
uppföljning enligt följande: 

 ■ Åtgärdsansvariga för kontrollåtgärderna i Sidas 
övergripande riskanalys, har inom processen, 
Genomföra verksamhetsuppföljning, rapporterat 
om hur arbetet med kontrollåtgärderna fortlöper. 

 ■ Inspektioner på utlandsmyndigheterna har genom-
förts enligt plan.

 ■ Särskilda kvalitetsuppföljningar har gjorts av  
processen, Hantera biståndinsatser. 

 ■ Inom processen, Följa upp intern styrning och  
kontroll, har följande punktinsatser genomförts 
 Controller-resurser 
 Ansvarstagande/Ansvarsutkrävande (klar 2015). 

Dokumentation
Sida har under rapporteringsperioden arbetat med 
dokumentation enligt följande:

 ■ Sida har dokumenterat riskanalyserna på den nivå 
som riskanalyserna har gjorts. 

 ■ Sidas övergripande riskanalys dokumenteras inom 
ramen för processen, Utarbeta verksamhetsplaner 
(inkl budget). 

 ■ Alla processer som har beslutats dokumenteras i  
ett enhetligt format, som registreras i särskilda 
ärenden för varje process.1

Processen Hantera biståndsinsatser 
Sidas väsentligaste huvudprocess är, Hantera bistånds-
insatser. I Sidas årsredovisning 2013 bedömde Sida 
att ”själva processen nu är av sådan kvalitet att Sida 
inte längre kan anses ha brister avseende processen 
Hantera biståndsinsatser”. 

Sida har genom fortsatt utveckling, implemente-
ring och uppföljning förbättrat processen, Hantera 
biståndsinsatser, även under rapporteringsperioden. 
Ett omfattande metodutvecklingsarbete har skett 
inför en nylansering av it-systemet 2015. Den inbegri-
per bland annat en särskild variant av processen för 
lån och garantier i syfte att förbättra den interna styr-
ningen och kontrollen inom den biståndsformen. Ett 
förbättringsarbetet har även gjorts av uppföljnings-
fasen och avslutningsfasen i processen. 

2012 infördes ett whistleblowing-system på Sida. 
En utvärdering gjordes 2013 och har resulterat i ett 
utvecklingsarbete som genomförts under 2014. Syftet 
har varit att utöka möjligheter för externa personer 
att anmäla misstankar om korruption och andra 
oegentligheter, samtidigt som Sida skulle få en enklare 
och mer effektiv hantering av inkommande anmäl-
ningar. Utökningen av whistleblowing-systemet kom-
mer tas i bruk i januari 2015.

Sammantaget bedömer generaldirektören att 
processen ger Sida en betryggande intern styrning 
och kontroll i hanteringen av biståndsinsatser. 

Sidas uppdrag avseende bidragshantering för 
biståndsverksamhet som Regeringskansliet (UD) 
beslutar om

Regeringen uppdrog åt Sida i Regeringsbeslut 
UF2010/37907/USTYR (2010–06-23) att från den  
1 januari 2011 utföra vissa administrativa kontroll- 
och prövningsmoment vid bidragshantering samt prak-
tiskt hantera utbetalningar och återkrav av vissa medel 

1 Processen Hantera biståndsinsatser var den första process som beslutades 
och den är därför något annorlunda i formatet. Inte heller processen Hantera 
löner följer det enhetliga formatet fullt ut.

http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1041388&redirect=true
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=1041388&redirect=true
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för anslagsposter inom Regeringskansliets (UDs) 
ansvarsområde under utgiftsområde 7. 

Häri ingår bland annat att:
 ■ ta emot ansökningar inkomna från sökanden via 

Regeringskansliet (UD) och granska ansökan och 
den bidragssökande

 ■ ta emot bidragsmottagarens rekvisition och kontrollera 
att uppgifter i rekvisitionen är korrekta och därefter 
betala ut bidragsmedlen

 ■ till Regeringskansliet (UD) redovisa den totala 
anslagsbelastningen avseende bidragsutbetalningen, 
inklusive en eventuell valutadifferens

 ■ bevaka och kontrollera att återrapportering och 
eventuell återbetalning från bidragsmottagaren 
sker i enlighet med villkoren i beslutet. 

Sida har inte ansvar för hela kedjan, beslut om insats 
sker på Regeringskansliet (UD). Därmed kan Sida 
endast uppfylla krav enligt förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll samt förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, kap 
2 §8, för den del som avser Sidas uppdrag. Enligt regle-
ringsbreven från och med budgetåret 2011 ska Sida 
redovisa prestationer rörande det uppdrag Sida getts i 
ovan nämnda Regeringsbeslut. Redovisningen ska 
omfatta Sidas del av administrationen av den verksam-
het som Regeringskansliet (UD) beslutar om. I regle-
ringsbreven undantas Sida att redovisa prognoser för 
dessa anslag och anslagsposter. Sida undantas också att 
i budgetunder laget lämna en fördjupad redogörelse för 
bemyndiganden för dessa poster. Vidare anges att de 
ekonomiska åtaganden samt bemyndiganderamarna 
som ingås av Regeringskansliet (UD) ska rapporteras 
till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredo-
visning.

Sida har vid upprättandet av bemyndiganderedo-
visningen kontrollerat och bedömt att erforderliga 
underlag och handlingar finns som styrker utestående 
åtaganden 2014. Regeringskansliet (UD) har intygat 
att samtliga underlag har delgivits Sida.

Regeringskansliet har under 2014 antagit anslags-
förordningens principer (Anslagsförordningen 
(2011:223) gällande värdering av valuta. Sidas och 
Regeringskansliets (UD) bemyndiganderedovisning 
2014 överensstämmer därmed till skillnad från 2013.

Riksrevisionen har granskat den statliga hante-
ringen av valutaväxling och valutarisker i det interna-
tionella utvecklingssamarbetet. Granskningen har 
redovisats i rapporten Valuta för biståndspengarna? - 
valutahantering i det internationlla utvecklingssamar-
betet (RiR 2014:19). Syftet med granskningen har 

varit att undersöka om Sidas samt regeringens och 
Regeringskansliets (UD) hantering av valutaväxling 
och valutarisker bidrar till ett effektivt och förutsäg-
bart bistånd. Även Riksgäldskontoret har omfattats av 
granskningen. Riksrevisionens övergripande slutsats 
är att Sidas och Utrikesdepartementets (UD:s) hante-
ring av valutaväxling och valutarisker brister i effekti-
vitet och förutsägbarhet, vilket till delar är ett resultat 
av den brutna ansvarskedjan i hanteringen. Sida har 
med anledning av Riksrevisionens granskning sett 
över möjliga åtgärder för att hantera valutarisker i 
valutaköp. Sidas bedömning är att handlingsalternati-
ven har potential att kunna genomföras kostnadsef-
fektivt inom den tid som återstår till dess att den cen-
trala valutahanteringen via Riksgäldskontoret införs 
2017. 

Sidas bedömning från tidigare år kvarstår vad gäl-
ler vikten av att ansvarskedjan hålls samman. Sida 
konstaterar att även Riksrevisionen uppmärksammat 
förhållandet om den brutna ansvarskedjan i sin årliga 
rapport 2012 (dnr 30–2012-0360), 2013 (dnr 30–2013-
0788) samt 2014 (dnr 30-2014-0630).

Bedömning 
Generaldirektören har till styrelsen skriftligt redovisat 
sin sammanfattande bedömning av nivån på intern 
styrning och kontroll vid Sida och med detta som 
underlag bedömt att den interna styrningen och 
kontrollen vid myndigheten är betryggande. 
Bedömningen bygger på Chefscontrollerns årliga 
rapport 2014, som har utarbetats inom processen, 
Följa upp intern styrning och kontroll. 

STYRELSENS FASTSTÄLLANDE
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39. STYRELSENS FASTSTÄLLANDE AV 
MYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING

Vi intygar att Sidas årsredovisning 2014 ger en 
rätt visande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen 
vid myndigheten är betryggande.

Sidas styrelse
Stockholm den 19 februari 2015

Peter Örn

Torbjörn Becker 

Monica Lingegård Charlotte Petri Gornitzka 

Lennart Båge

Mats Sjöstrand  
Ordförande

Yvonne Gustafsson 
Vice ordförande
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