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ÅRET I KORTHET
 ■ Tre globala konferenser om hållbar utveckling och 

�nansiering av utveckling har präglat det svenska och 
internationella samtalet om bistånd och utveckling.

 ■ Världens ledare har beslutat om nya globala mål för 
hållbar utveckling som sätter agendan för utveck-
lingssamarbete under de kommande 15 åren.

 ■ Den extrema fattigdomen i världen minskar stadigt 
och beräknas nu vara omkring 10 procent. Samti-
digt är behovet av humanitära insatser större än 
någonsin och omkring 60 miljoner människor är 
på �ykt i världen.

 ■ Kon�ikter, kriser och naturkatastrofer samt minskat 
utrymme för aktörer att främja mänskliga rättighe-
ter och motverka förtryck har varit återkommande 
utmaningar under året.

 ■ Behovet av bistånd har ökat men inte de �nansiella 
resurserna. Sida har som ett svar på detta etablerat 
ett gott samarbete med näringsliv och utvecklat 
användningen av andra typer av �nansiering, som 
till exempel garantier och mobilisering av kapital.

 ■ Sida har antagit en ny målbild för 2018 som svarar 
på regeringens reviderade instruktion för myndig-
heten som antogs juli 2015.

 ■ Sida har initierat och fördjupat strategiska samar-
beten med svenska myndigheter, civilsamhälles-
organisationer, forskningsinstitutioner och närings-
livsaktörer för gemensamt arbete för hållbar 
utveckling.

 ■ Sida har förnyat metodstöden för arbetet med en 
rättighetsbaserad ansats och jämställdhetsintegre-
ring och tagit fram planer för att förstärka integre-
ringen av jämställdhet, miljö och klimat och kon-
�iktperspektiv i insatser och analyser.

 ■ Sida har bidragit med expertstöd till regeringen, 
bland annat i form av sammanlagt 12 skrivelser. 
Skrivelsen med analys av strukturella orsaker till 
fattigdom ger en god förståelse för biståndets 
bidrag till utveckling och kan vara ett stöd för 
regeringens styrning av utvecklingssamarbetet.

 ■ Sida har bedrivit verksamhet inom ramen för 41 
strategier och utbetalat totalt 17 759 miljoner 
 kronor 2015 med en jämn utbetalningstakt.

 ■ Årets bedömning är att målen förväntas nås delvis 
eller i allt väsentligt för 90 procent av strategierna 
(37 av 41). Endast fyra strategier förväntas inte nå 
målen. Dessa är uteslutande bilaterala strategier 
som verkar i repressiva miljöer som begränsar 
Sidas möjlighet att verka.

 ■ Totalt har 784 anställda jobbat på Sida under 
2015, varav 154 har varit stationerade på 33 
utlandsmyndigheter.
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Annanciatah Mazikana, Mazowe Zimbabwe. Hon deltog tillsammans med 23 andra kvinnliga kommunala ledare i programmet Local 
Leaders – Capacitating Women in Zimbabwe, arrangerat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Genom programmet 
fick hon utbildning inom ledarskap och demokratisk samhällsstyrning. Programmet syftade till att stärka kapaciteten hos kvinnliga 
politiker och utöka kvinnors deltagande i politiken.
Foto: Sida

Kap_1_2.indd   2 2016-03-30   11:35



Inledning

Kap_1_2.indd   3 2016-03-30   11:35



2

INLEDNING

Sidas årsredovisning 2015

utvecklingssamarbete, något som i ökande grad är 
aktuellt när många humanitära situationer är alltmer 
utdragna.

Under det år som gått har många svåra humani-
tära situationer ytterligare förvärrats. Läget i Syrien, 
Jemen, Irak, Sydsudan och andra platser drev många 
människor på �ykt och in i nya svåra livssituationer. 
Det märktes även i Sverige med �yktningsmottagning 
och avräkningar av biståndsbudget inför 2016, men i 
än högre utsträckning i våra samarbetsländer. Det 
humanitära systemet var kraftigt under�nansierat och 
sattes på hårda prov i sin dagliga verksamhet, även 
säkerhetsmässigt. Sida gav under året omfattande 
stöd till människor i krissituationer och verkade för 
bättre förutsättningar för organisationer att arbeta. 
Detta arbete kommer vi behöva ge fortsatt prioritet 
under 2016. 

Sida har bidragit med ett �ertal underlag till reger-
ingen under 2015. Genom god kunskap och analys 
har vi belyst en rad viktiga frågor för biståndet. Ana-
lysen av strukturella orsaker till fattigdom visar på 
behovet av ett brett angreppssätt. Biståndet har en 
roll att spela på platser och i frågor där få andra 
engagerar sig, men också för att katalysera andra 
�nansiella resurser och för att stimulera till samverkan 
med förändringsaktörer. 

1 GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

Vi har ett historiskt år bakom oss där världens ledare 
har kommit överens om en gemensam färdriktning 
för att utrota extrem fattigdom. Agendan är universell 
och är ett socialt såväl som ekonomiskt och miljömäs-
sigt kontrakt. Sverige står väl rustade för att bidra till 
Agenda 2030. 

En av lärdomarna från de senaste 15 åren är att 
världens utmaningar kräver lösningar som bygger på 
samverkan mellan samtliga samhällets aktörer. 
Under 2015 inledde vi arbetet med att stimulera 
samverkan och kunskapsutbyte med utgångspunkt i 
de globala målen och Sveriges politik för global 
utveckling. Vi vill som myndighet både vara en 
samlande kraft för olika samhällsaktörer och hitta 
kraft i samarbeten som har förmåga att ge resultat 
för hållbar utveckling. 

Sida antog under året en ny målbild som kommer 
att vägleda myndighetens verksamhetsutveckling 
under perioden. Den tar sin utgångspunkt  
i övergripande svenska prioriteringar och innebär 
bland annat en ökad prioritering på miljö- och kli-
matfrågor, att vi ska bli ännu bättre på att analysera 
hur vårt arbete kan påverka kon�ikter och att jäm-
ställdhet fortsatt är en mycket framträdande pro�l-
fråga. Den slår också fast betydelsen av att hitta bättre 
kopplingar mellan humanitärt arbete och långsiktigt 

Foto: Andre Malerba Foto: SidaFoto: Nyokabi Kahura

Två flickor på en mellanstadieskola, Cranham 
Secondary School, i Mazowe, Zimbabwe.

Henry Mungai i Kenya har utvecklat sitt 
jordbruk med hjälp av Sida-garanterat lån.

Bayda Yee, grundare och chef för organisationen 
Muslim women council of Myanmar, i Yangoon. 
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Sida är en myndighet med god intern styrning och 
kontroll. Ett systematiskt arbete under �era år har 
gett resultat som vi kan bygga på för att ännu bättre 
genomföra den svenska politiken.

Utvecklingen i världen går framåt. Världsbankens 
senaste prognoser visar att fattigdomen kan vara 
under 10 procent redan nu. Samtidigt säger analysen 
att det �nns en kärna av kroniskt fattiga i många län-
der med växande ekonomi. Det går inte att under-
skatta biståndets betydelse för att nå den gruppen sär-
skilt utsatta människor. Det första målet bland de nya 
målen för hållbar utveckling är att utrota den extrema 
fattigdomen och det svenska biståndet får beröm för 
att tydligt prioritera de allra fattigaste.  

Vi lyfter fram ett stort antal resultat av det svenska 
biståndet i årets årsredovisning. De åskådliggör bred-
den i Sidas verksamhet och visar att svenskt bistånd 
gör skillnad. Bakom de resultat som redovisas ligger 
ett systematiskt arbete med utgångspunkt i målen i de 
strategier som styr verksamheten och en ständig 
metodutveckling. Några insatser är små, men strate-
giskt betydelsefulla. Andra är volymmässigt stora och 
bidrar exempelvis till bättre tillgång till hälsovård eller 
utbildning. Insatserna visar att det går att åstad-
komma resultat trots att vi jobbar i svåra miljöer. De 
visar att vi vågar tänka nytt och innovativt, samtidigt 
som vi är djupt förankrade i svenska pro�lfrågor. 

Foto: Nyokabi Kahura Foto: Andre MalerbaFoto: Ramon Sanhez Orense

Edna hjälper sin mamma Cecilia Nyambeki 
som fått låna pengar till att köpa mark och 
bygga upp ett hus i Kenya.

Kroli Kasindi arbetar som sjuksköterska  
samhället Hombo i östra DR Kongo. Här 
finns många internflyktingar som med 
stöd från Sida fått gratis läkemedel.

Aung Zaw är chefredaktör på den politiskt obundna tidningen 
Irrawaddy i Myanmar. Tidningen har fått stöd från bland andra 
Sida för att kunna vara en kritisk granskare av makten och för 
att stå upp för det fria ordet. 

Foto: Sida

Charlotte Petri Gornitzka
Generaldirektör
Stockholm, februari 2016
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balanserad bild utifrån vår bedömning av hur arbetet 
fortlöper. 

Övrig verksamhet
I kapitel 5 svarar vi framförallt mot den tredje para-
grafen i Sidas instruktion. Därtill redovisas här vissa 
återrapporteringskrav från regleringsbrev och förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag. Årets redovisning skiljer sig något från tidigare 
år då vi nu grundar mer redovisning än tidigare på 
kvantitativa mått, vilka ses som prestationer av Sidas 
verksamhet inom dessa verksamhetsområden. 

Resultatredovisning per anslagspost 
I kapitel 6 presenterar vi en resultatredovisning av det 
internationella biståndet per anslagspost, vilket inbe-
griper analys av förvaltningskostnader samt strategi-
målsuppfyllelse. 

Måluppfyllelseanalysen fokuserar på avvikelse-
rapportering från våra operativa avdelningar. Endast 
bedömningsförändringar som skett över den senaste 
treårsperioden kommenteras. Rapporteringen kan ses 
som ett komplement till resultatredovisningen i 
 kapitel 4. 

Förvaltningsanalysen görs per anslagspost och en 
överblick av Sidas totala förvaltningskostnader i den 
övergripande analysen i kapitlet. I denna del redovisas 
också prestationer för Sidas huvudsakliga kärnverk-
samhet, alltså genomförandet av strategier. Vissa kost-
nader redovisas dessutom i inledningen av kapitel 6. 
Sidas prestationer definieras som antal beslutade och 
avtalade insatser samt antal insatser med utfall och 
avslutade. Därtill används ett antal nyckeltal som 
underlag till analys gällande utvecklingen av förvalt-
ningskostnaderna. Nyckeltalen används då de internt 
används som mått för uppföljning av e�ektiviteten i 
verksamheten.

Om fördelning av förvaltningskostnader
Redovisningen och analysen av Sidas förvaltnings-
kostnader är baserad på tidsredovisning. De si�ror 
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 

2 LÄSANVISNINGAR

Regeringen styr Sidas verksamhet genom instruktion, 
regleringsbrev och strategier. I årsredovisningen rap-
porterar vi genomförandet av verksamheten enligt 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag. 

I somras fick Sida ny instruktion och ett reviderat 
regleringsbrev, vilka har inneburit ett nytt upplägg för 
årsredovisningen. I år läggs till exempel tonvikten i 
resultatredovisningen på åtta tematiska områden i 
enlighet med regleringsbrev. Resultatredovisningen 
kompletteras av en måluppfyllelseanalys per anslags-
post, med fokus på avvikelserapportering. Ett annat 
exempel är kapitlet Centrala utgångspunkter, som 
fokuserar på hur myndigheten svarar upp mot 
instruktionens vidgade prioriteringar.

Nedan följer mer utförlig information om vad man 
kan hitta i årsredovisnigens olika delar. 

Centrala utgångspunkter
I kapitel 3 redovisar vi framförallt mot instruktionens 
första och andra paragrafer som är centrala för verk-
samheten. Här redovisar vi hur olika perspektiv inte-
greras i verksamheten och vilka utmaningar vi har 
mött under året.

Resultatredovisning per tema
I kapitel 4 gör vi en sammanfattande resultatredovis-
ning och övergripande bedömning av den Sida-finan-
sierade biståndsverksamheten uppdelat på åtta tema-
tiska områden, i enlighet med regleringsbrev. 

Analysen är baserad på rapportering som har 
inkommit under året. Bland annat tertialuppfölj-
ningar, strategirapportering, dokumenterade insats-
uppföljningar, portföljanalyser,1 utvärderingar och 
tematiska studier finansierade av Sida samt särskilda 
återrapporteringar enligt uppdrag i regleringsbrev. 
Redovisningen inleder med en omvärldsanalys, sedan 
redovisar vi resultat och hinder utifrån ett stratifierat 
slumpmässigt urval av insatser, och slutligen ger vi vår 
samlade bedömning. De resultatexempel som anges 
har uteslutande hämtats från respektive urval,2 och vi 
har särskilt vinnlagt oss vid att texterna ska ge en 

1 En portfölj är den sammantagna bilden av insatser inom en viss strategi eller 
annat område.

2 Se kapitel 4 Metod för mer information.
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i arbetet med texter till årsredovisningen 2015 base-
ras därför dessa på strategirapporter för 2014. 

Resultat information som redovisas är avhängig det 
sammanhang i vilken verksamheten genomförs samt 
kvaliteten på rapporteringen från våra samarbetspart-
ners underlag, till exempel statistik.

Bilateralt och multilateralt bistånd
Vi handlägger huvuddelen av det bilaterala biståndet 
genom att finansiera samarbetspartners insatser i res-
pektive land, tematiskt ämnesområde eller geografisk 
region.1 Biståndet som går till olika FN-organ, multi-
laterala utvecklingsbanker samt EU kallas multilate-
ralt bistånd och huvuddelen av detta hanteras av 
Regeringskansliet (UD). Vi har ett uppdrag att utbe-
tala medel där Regeringskansliet (UD) fattat beslut 
om insatserna och det finns en finansiell redovisning 
av dessa i årsredovisningen, men vi redovisar inte 
resultaten av dessa insatser. 

Några begrepp
I årsredovisningen används såväl begreppen Sverige 
som Sida, dock inte 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. 
När vi skriver Sida innebär att vi har arbetat inom 
ramen för det egna uppdraget, som också omfattar 
dialog och påverkansarbete. 

Internationellt bistånd, bistånd och utvecklings-
samarbete används synonymt. 

Strategi används genomgående oavsett vilken gene-
ration strategier som åsyftas.2 

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. 

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

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.

2 En generation strategier benämns resultatstrategier medan andra benämns 
samarbetsstrategier, organisationsstrategier respektive tematiska strategier. 
Från och med hösten 2014 är benämningen endast strategi.

mellan Sidas processer: huvudprocesser, lednings- och 
styrningsprocesser samt stödprocesser. Huvudproces-
serna fångar Sidas verksamhet enligt instruktionen 
och andra styrande dokument så som strategier 
medan de övriga kategorierna fångar intern verksam-
het. Fördelningen görs i proportion till hur många 
timmar som rapporterats för respektive process.

Redovisningen av förvaltningskostnader tar hänsyn 
till kostnadssituationen på olika enheter och ambassa-
der. Det betyder att arbete inom en process på en 
enhet eller ambassad med högre kostnader ger en 
högre förvaltningskostnad. 

I nästa steg av fördelningen har kostnaderna för 
Sidas interna verksamhet fördelats proportionellt på 
respektive huvudprocess och anslagspost, detta 
benämns som overhead (OH). Förvaltningskostnader 
med fördelad OH anges även för prestationerna 
 Planera beredning/bereda och avtala insatser och 
Följa upp och resultatstyra/avsluta insatser för Sida 
som helhet. 

Mellan 2013 och 2014 skedde förändringar i fördel-
ningsmodellen av förvaltningskostnader, däremot är 
metoden densamma 2014 och 2015. Omräkning 
genomfördes för 2013 års si�ror inför årsredovis-
ningen 2014 så att de i så stor utsträckning som möj-
ligt överensstämmer med metoden som använts 2014 
och 2015.

Finansiella dokument 
I kapitel 7 redovisas Sidas finansiella delar i enlighet 
med förordningen om årsredovisning och budget-
underlag. 

Redovisningen av resultat och tidsmässiga 
aspekter
Den finansiella redovisningen och redovisningen av 
förvaltningskostnader löper perioden 1 januari till och 
med 31 december 2015. Resultatredovisningen av det 
internationella biståndet per anslagspost täcker 
samma period. Den tematiska resultatredovisningen 
baseras dock till stor del på insatsanalyser som färdig-
ställdes i september.

Rapportering från våra samarbetspartner kan 
inkomma med viss eftersläpning, vilket innebär att 
resultat som rapporteras i årsredovisningen kan avse 
verksamhet som genomförts tidigare än 2015. Resul-
taten har i dessa fall dock inte publicerats i tidigare 
årsredovisningar. Resonemanget gäller även Sidas 
utvärderingar. 

Strategirapporteringen tas fram för varje kalender år, 
efter det att året är avslutat. För år 2015 produceras 
den våren 2016. I de fall strategirapportering använts 
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Artiom Zavadovschi, Moldavien, arbetar som kommunikatör och lobbyist på GenderDoc; den enda organisation i Moldavien som 
arbetar för homo-bi- och transpersoners rättigheter.
Foto: Nicolae Cushchevici
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     3. CENTRALA UTGÅNGSPUNKTER 

Under året ändrade regeringen Sidas instruktion. 
Instruktionen anger att Sida har i uppgift att stödja 
verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det 
internationella biståndet, som en del i genomförandet 
av Sveriges politik för global utveckling. Den slår fast 
att myndighetens verksamhet ska utgå från och 
genomsyras av 1) ett rättighetsperspektiv och fattiga 
människors perspektiv på utveckling, 2) ett integrerat 
miljö- och klimatperspektiv, 3) ett integrerat jäm-
ställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvin-
nors och flickors respektive mäns och pojkars situa-
tion samt 4) ett integrerat konfliktperspektiv i 
utvecklingssamarbetet. 

Sida integrerar perspektiven i verksamheten i sam-
band med att vi tar fram underlag till strategier och 
när vi genomför beslutade strategier.

Andra centrala utgångspunkter för Sidas verksam-
het är: 

 ■ att bidra till genomförande av regeringens interna-
tionella åtaganden för biståndse�ektivitet

 ■ att beakta vikten av o�entliga institutioner som 
bygger på demokratiska principer för långsiktigt 
hållbara resultat

 ■ att skapa utrymme för innovation kring bistånds- 
och samarbetsformer som bidrar till global håll-
barhet

 ■ att utgå från rättsstatens principer och vidta åtgär-
der för att motverka oegentligheter och korruption

 ■ att komplettera och underlätta för andra finansiella 
resurser som bidrar till fattigdomsbekämpning och 
en långsiktig utveckling som är socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbar

 ■ att tillvarata kunskap från såväl egeninitierade som 
externa utvärderingar vid genomförande av 
utvecklingssamarbete.  
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Det svenska miljömålssystemet styr internationellt 
agerande och kräver en ambitiös miljöpolitik i Sve-
rige, EU och globalt. Inom miljö och klimat har 
synergier mellan Sidas biståndskunnande och miljö-
aktörers specialistkompetens utnyttjats. 

Området sysselsättning omfattar arbete för att 
stödja olika möjligheter till försörjning för att 
bekämpa fattigdom och för att skapa hållbar och 
inkluderande tillväxt. Sida har bland annat bidragit 
till en utveckling av lantbruk och förädlingsindustri 
samt insatser för att främja handel och näringslivskli-
mat. Det har skett genom stöd till förvaltning, finan-
siering, infrastruktur, kunskap och teknologi. 

Konfliktsituationer och brist på säkerhet är det all-
varligaste hindret för utveckling i många länder och 
antalet fattiga i sviktande stater ökar. Vi har under 
året arbetat för bättre samordning av fredsfrämjande, 
humanitära och långsiktiga utvecklingsinsatser, liksom 
för god samverkan mellan svenska aktörer. 

Finansiering för utveckling omfattar såväl institu-
tionsuppbyggnad som kapitalflöden. Sida har genom 
stöd till bland annat skatteadministration, o�entlig 
finansiell styrning och förvaltning samt korruptions-
bekämpning bidragit till viktig institutionell utveck-
ling. Genom det finansiella instrumentet Garantier 
har Sida stimulerat investeringar. 

Genom att bidra till svensk EU-samordning och 
gemensam programmering av bistånd, tillsammans 
med EU-delegationer, har Sida stärkt arbetet för sam-
stämmighet inom EU. Det gäller även det multilate-
rala arbetet med globala hållbara utvecklingsmål, 
inklusive svenska åtaganden om biståndse�ektivitet. 

Bedömning
Sida har bidragit till målet för PGU i den egna 
biståndsverksamheten, men också på andra politik-
områden inom ramen för samverkan med aktörer 
som universitet, myndigheter, kommuner och lands-
ting, civila samhället och näringsliv.

3.1 Politik för global utveckling

SIDAS INSTRUKTION 

1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i 
uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för 
det internationella biståndet, som en del i genomförandet av Sver-
iges politik för global utveckling

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

Bakgrund
Sveriges politik för global utveckling (PGU) utgår från 
en helhetssyn på utvecklingens drivkrafter och beho-
vet av en sammanhållen politik som omfattar alla 
politikområden, där biståndet är ett av dem. Målet 
för PGU är att bidra till en rättvis och hållbar global 
utveckling. Politiken ska präglas av ett rättighetsper-
spektiv och de fattigas perspektiv på utveckling.1 Sida 
bidrar till målet för PGU genom dialog och samver-
kan med aktörer inom andra politikområden. I den 
egna verksamheten arbetar Sida genom och tillsam-
mans med olika aktörer med kommunikation, utbild-
ning, samordning och finansiering av insatser för ett 
samstämmigt agerande.

Genomförande
Sida redovisade under året ett uppdrag från reger-
ingen om biståndets och Sidas roll i PGU. Sida kon-
staterade i skrivelsen att biståndet interagerar med 
samtliga politikområden. Sex tvärsektoriella områden 
är centrala för Sidas egen verksamhet inom ramen 
för PGU: Demokrati och mänskliga rättigheter, Jäm-
ställdhet, Miljö och klimat, Sysselsättning, Konflikt-
situationer och Finansiering för utveckling.

Vårt arbete med att stärka demokrati och mänsk-
liga rättigheter genom direkta insatser, integrering 
och genom dialog är centralt. Sida har bidragit till 
PGU, till exempel genom att stödja civilsamhällets 
rätt att organisera sig, bidrag till informations- och 
kommunikationsteknik för demokrati och mänskliga 
rättigheter samt genom arbete för decentralisering 
och antikorruption.  

Svenska aktörer har utifrån svenska jämställdhets-
mål, mål för en feministisk utrikespolitik och bistånds-
målen ett starkt mandat att verka för jämställdhet. 
Vår kompetens har under året använts för att driva 
detta viktiga PGU-arbete. 

1 Dessa perspektiv och hur Sida arbetar med dem beskrivs i avsnitt 3.2.
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3.2 Rättighetsperspektiv och fattiga 
människors perspektiv på utveckling 

SIDAS INSTRUKTION

2. 1 § (första stycket) För att uppfylla det biståndspolitiska målet 
ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av […] ett 
rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveck-
ling

Bakgrund
Utvecklingssamarbetet ska utgå från de rättigheter, 
behov, prioriteringar och förutsättningar som männ-
iskor som lever i fattigdom har. Detta sker genom att 
integrera rättighetsperspektivet och fattiga männis-
kors perspektiv på utveckling i Sidas arbetsprocesser. 
Detta görs framför allt i operationalisering av de stra-
tegier som styr utvecklingssamarbetet i respektive 
land, region eller tema samt i bedömningar av insat-
ser. Rättighetsperspektivet ska garantera respekten för 
mänskliga rättigheter och stärka människors möjlig-
heter att hävda sina rättigheter. Det inkluderar även 
demokrati, jämställdhet och barns rättigheter. Båda 
perspektiven bygger på de fyra principerna om icke-
diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn samt 
ansvarsutkrävande.

Genomförande
Det metodstöd för integrering av rättighetsperspekti-
vet som lanserades för tre år sedan har förbättrats. 
Det nya stödet för en rättighetsbaserad ansats 
(Human Rights Based Approach, HRBA), som lanse-
rades under året, är ett viktigt redskap i arbetet med 
att konkret integrera rättighetsperspektivet genom 
analys på strategi- och insatsnivå och i dialog med 
samarbetspartner. Metodstödet består av faktablad 
med verktyg som täcker de flesta av de tematiska 
områden Sida arbetar inom.1 Det innehåller till 
exempel information om mänskliga rättigheter för 
homo-, bi- och transsexuella personer samt för perso-
ner med funktionsnedsättning och täcker nästan alla 
länder och regioner där Sida stödjer arbete. Metod-
stödet har gjorts mer användarvänligt och länkar tyd-
ligare till Sidas arbetsprocesser. Det har också utökats 
med information om barnets rättigheter. Kompetens-
utveckling har också genomförts under året, inom 
ramen för några av Sidas tematiska nätverk.

Ett nytt ramavtal för konsultstöd inom ämnesom-
rådet demokratisk samhällsstyrning och mänskliga 

1 Miljö och klimat, Demokratisk utveckling, Utbildning, Fred och säkerhet, 
Vatten, Jordbruk, Privatsektorsamarbete, Forskning och Hälsa.

rättigheter upphandlades i början av året, där rättig-
hetsperspektivet ingår. Avtalet kan användas av med-
arbetare på Sida för råd och stöd inom området, 
kopplat till genomförandet av strategier och hantering 
av insatser. Under 2015 genomfördes exempelvis en 
studie inom ramavtalet för att beskriva hur Sida arbe-
tar med o�entliga institutioner, baserat på principer 
för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Sida har under året besvarat ett regleringsbrevs-
uppdrag som handlar om strukturella orsaker till fat-
tigdom och ojämlikhet samt förutsättningar för en 
rättvis och hållbar utveckling. Vår rapport beskriver 
utvecklingen av fattigdom sedan 1990 som å ena 
sidan positiv med minskad inkomstfattigdom, mins-
kande barnadödlighet och ökad tillgång till utbild-
ning, å andra sidan negativ med ökad ojämlikhet i 
länder samt konflikter och brott mot mänskliga rättig-
heter, som i högre utsträckning är orsaker till fattig-
dom. Rapporten tar upp förutsättningar för en inklu-
derande och hållbar utveckling, liksom utmaningar 
och orsaker till framtida fattigdom och som utveck-
lingssamarbetet behöver förhålla sig till. Sida behöver 
stärka den gemensamma förståelsen av orsaker till 
fattigdom och ojämlikhet, vilket kommer att påbörjas 
under 2016.  

I de relevansbedömningar av insatser som görs på 
Sida ingår båda perspektiven. Relevansbedömningen 
görs i syfte att säkerställa insatsens relevans i förhål-
lande till strategin och kontexten (land, region, glo-
bal). Vi bedömer relevansen av föreslagna insatser 
utifrån en multidimensionell syn på fattigdom som 
omfattar brist på resurser, röst, makt, möjligheter och 
säkerhet.

Bedömning
Sida har under många år tillämpat rättighetsperspek-
tivet systematiskt och har i det avseendet kommit 
långt. Det visar sig bland annat genom att andra 
givare och organisationer konsulterar Sida, till exem-
pel när EU tog fram en ”Tool-box for Rights Based 
Approach” (RBA). Förbättringen av metodstödet ger 
förutsättningar för att ytterligare stärka integreringen 
av rättighetsperspektivet i arbetet med strategier och i 
hanteringen av insatser. 

Vi ska stärka vårt fokus på fattiga människors per-
spektiv i utvecklingssamarbetet. Flera utvärderingar 
har de senaste åren lyft fram bristande fattigdomsfo-
kus i det bilaterala utvecklingssamarbetet.2 Förståel-

2 Se till exempel Mats Hårsmark, Poverty Focus in Selected Bilateral Aid Porfolios 
(Stockholm: EBA, 2015, utkast) och I. Christopolos, A. Liljelund Hedqvist och 
J. Rothman, Swedish Development Cooperation in Transition? Lessons and 
Reflections from 71 Sida Decentralised Evaluations (April 2011 – April 2013) Sida 
Studies in Evaluation 2013/01 (Stockholm: Sida).
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sen av fattigdomens orsaker behöver stärkas på Sida, 
bland annat med utgångspunkt i regeringsskrivelsen. 
Kunskapen om fattigdom i enskilda samarbetsländer 
behöver fördjupas. Sida har verktyg för fattigdoms-
analys på landnivå som kan användas mer systema-
tiskt och integrerat. 

Fattiga människors perspektiv på utveckling och 
rättighetsperspektivet utgör basen för Sidas arbete. 
Därför fortsätter vi att hålla en hög ambitionsnivå för 
arbetet med integrering av rättighetsperspektivet i 
hela vår verksamhet. Det omfattande arbetet med att 
utveckla ett nytt metodstöd för en rättighetsbaserad 
ansats i utvecklingssamarbetet visar på en kvalitets-
höjning i arbetet under 2015. Vidare bedömer Sida 
att metodstödets inriktning på olika tematiska områ-
den och länder bidrar till att ytterligare stärka inte-
greringen av en rättighetsbaserad ansats – detta 
genom att metodstödet ligger närmare själva genom-
förandet av biståndet. 

Vår bedömning är att arbetet med att integrera 
rättighetsperspektivet har varit framgångsrikt och att 
det har utvecklats ytterligare under 2015. Bedöm-
ningen är vidare att definitionen av fattiga männis-
kors perspektiv på utveckling har utvecklats under 
2015.  

Kap_30_32.indd   9 2016-03-30   11:49



10

CENTRALA UTGÅNGSPUNKTER FÖR MYNDIGHETENS VERKSAMHET

Sidas årsredovisning 2015

3.3 Miljö- och klimatperspektiv  

SIDAS INSTRUKTION

2.2 § (första stycket) För att uppfylla det biståndspolitiska målet 
ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av […] ett 
integrerat miljö- och klimatperspektiv

Bakgrund
Sidas verksamhet ska bidra till att förbättra miljön, 
begränsa klimatpåverkan och stärka motståndskraften 
mot densamma. Utvecklingssamarbetet ska både utgå 
från och genomsyras av ett integrerat miljö- och kli-
matperspektiv. Det sker först och främst med utgångs-
punkt från miljöanalyser och genomförs utifrån de 
strategier som styr utvecklingssamarbetet på landnivå, 
regionnivå eller tematisk nivå.

Vi använder oss i huvudsak av tre olika typer av 
insatser: riktade insatser med miljö och klimat som 
huvudsyfte1, integrerade insatser med miljö och kli-
mat som delsyfte samt dialog med samarbetspartner 
eller beslutsfattare om miljö- och klimatfrågor. 

Genomförande
I en regeringsskrivelse svarade Sida under året på hur 
myndigheten kan öka miljö- och klimatintegreringen 
i biståndet. Det handlar bland annat om att förbättra 
statistiska underlag. Det handlar också om att 
utveckla miljöanalyser samt stärka kvalitetssäkringen 
av förslag till strategier och insatser. 

Vi kunde också konstatera att vi i dag saknar både 
diskussionsplattform och metodstöd för att kunna 
integrera miljö och klimat i vårt arbete i samma 
utsträckning som vi i dag integrerar jämställdhets- 
eller rättighetsperspektivet. 

Under året tog Sida ett beslut om en målbild för 
vårt fortsatta arbete på miljö- och klimatområdet. Vi 
ska bland annat stärka kompetensen, bli bättre på att 
redovisa resultat samt i högre grad visa hur viktiga 
frågorna är för både fattigdomsbekämpning och håll-
bar utveckling. Sidas nätverk för miljö och klimat, 
med representanter för samtliga avdelningar och 
utlandsmyndigheter, har fungerat som en diskussions-
plattform, bland annat till regleringsbrevsskrivelsen.

Sidas integrering av miljö och klimat i verksamhe-
ten har fungerat, detta gäller inte minst integreringen 
i området för demokrati och mänskliga rättigheter, 
som har diskuterats på ett antal regionala gemen-
samma möten. Som en följd av tidigare regerings 

1 Enligt OECD-DAC:s policymarkörer för miljömässigt hållbar utveckling samt 
de fyra Riomarkörerna om biologisk mångfald, klimatanpassning, utsläpps-
minskning och motverkan av ökenspridning.

styrning under senare år har dock Sidas kapacitet och 
kompetens att arbeta med dessa frågor minskat. Till 
exempel har antalet anställda med erfarenhet av att 
arbeta med miljö- och naturresursfrågor minskat rela-
tivt sett de senaste tio till femton åren. E�ekterna 
märks framför allt på utlandsmyndigheterna. 

Bedömning
Arbetet under det senaste året har huvudsakligen 
handlat om att förbättra förutsättningarna för att 
framöver åstadkomma en ökad miljö- och klimatinte-
grering i biståndet. Sida gör bedömningen att det 
kommer att ta tid för myndigheten att anpassa sin 
verksamhet efter den ökade fokuseringen på miljö och 
klimat. Inte minst på grund av den nuvarande bristen 
på kapacitet och resurser, som också har varit vår 
främsta utmaning under det gångna året. Det vi ser i 
dag är dock en betydligt bättre struktur för att fram-
över kunna arbeta e�ektivare med miljö och klimat. 
En framgångsrik integrering av miljö och klimat för-
utsätter att ramverket i ekonomin i respektive land 
förmår väga in externa kostnader samt fånga upp 
värdet av den biologiska mångfalden och olika eko-
systemtjänster. 
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3.4 Jämställdhetsperspektiv

SIDAS INSTRUKTION

2. 3 § (första stycket) För att uppfylla det biståndspolitiska målet 
ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av […] ett 
integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av 
kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation

Bakgrund
Bristande jämställdhet är ett stort hinder för att 
bekämpa fattigdom och prioriteras därför sedan 
många år i svenskt utvecklingsarbete. Sidas arbete ska 
utgå från och genomsyras av ett integrerat jämställd-
hetsperspektiv. 

Jämställdhetsarbetet styrs via de strategier som styr 
utvecklingssamarbetet per land, region eller för det 
globala samarbetet. I genomförandet arbetar Sida 
med jämställdhetsintegrering som metod. 

Vår modell för jämställdhetsintegrering utgår från 
en jämställdhetsanalys, som används för att välja 
angreppssätt som kan användas separat eller i kombi-
nation: riktade insatser med jämställdhet som huvud-
syfte, integrerade insatser med jämställdhet som del-
syfte och dialog med samarbetspartner. Modellen för 
jämställdhetsintegrering, liksom metodstödet som 
beskrivs nedan, följer Sidas process för hantering av 
insatser och stöds av systemet för insatshantering.

Fokalpunkter och ämnesspecialister på jämställdhet 
inom Sida, ambassader och sektionskontor har en 
tydlig roll i det arbetet.

Genomförande
Sida svarade under året på ett regleringsbrevsupp-
drag om en plan för jämställdhetsintegrering.1 Svaret 
bygger på slutsatserna i den regeringsskrivelse som 
redovisades för regeringen 2014 och beskriver hur vi 
arbetar med jämställdhetsintegrering samt hur inte-
greringen kan förbättras. I planen redogör vi för hur 
förslag från tidigare år kan förverkligas, bland annat 
genom tydligare styrning och uppföljning samt fler 
insatser med jämställdhet som huvudsyfte, särskilt 
inom miljö och klimat samt inom produktiva sektorer 
som marknadsutveckling, infrastruktur, jordbruk och 
energi. 

Under året tog Sida ett beslut om en målbild för 
jämställdhetsintegrering. Den innebär bland annat att 
vi genom dialog och i kommunikation tydligt ska visa 
att jämställdhet är en förutsättning för att kunna 
bekämpa fattigdom. Vi ska även förstärka analysen 

1 Inom ramen för regeringens satsning på jämställdhet i myndigheter

och Sidas kompetens inom jämställdhet samt stärka 
arbetet med att kommunicera jämställdhetsresultat. 

Sida har ett jämställdhetsnätverk med representan-
ter från samtliga avdelningar och utlandsmyndighe-
ter. De håller löpande kontakt genom nätverksträ�ar, 
som utgör forum för kunskapsutbyte och förankring 
av centrala processer. Löpande samordning av jäm-
ställdhetsarbetet sker genom en så kallad hubb, som 
består av rådgivare från samtliga operativa avdel-
ningar. 

Sidas metodstöd för jämställdhetsintegrering, 
”Gender Tool Box”, har uppdaterats och lanserats 
under året. Stödet innehåller tematiska översikter, 
faktablad och verktyg kopplade till systemet för insats-
hantering. Bland nyheterna ingår faktablad om jäm-
ställdhetsanalys och jämställdhetsintegrering samt 
översikter om jämställdhet och korruption, jämställd-
het och informations- och kommunikationsteknologi 
(ICT), kvinnor, fred och säkerhet, jämställdhet i 
humanitära insatser, kvinnor och landrättigheter, 
könsrelaterat våld och utbildning samt kvinnor, vatten 
och sanitet. En fördjupad översikt om könsrelaterat 
våld har tagits fram under året och en uppdatering 
har gjort av den tematiska översikten om kvinnors 
ekonomiska egenmakt. 

Vid två tillfällen under året har Sida genomfört en 
grundutbildning i jämställdhet för medarbetare.  
Sju seminarier för nätverket och för externa besökare 
har också genomförts på temat uppföljning av Peking 
+20, inklusive två konferenser i formatet Develop-
ment Talks: Sveriges feministiska utrikespolitik – vad 
betyder det för Afrika och Jämställdhet, fred och 
säkerhet. Konferenserna lockade mellan hundra och 
tvåhundra besökare och fick stor spridning i sociala 
medier. Vidare har vi genomfört en kompetensut-
vecklande konferens om kvinnors ekonomiska egen-
makt med fokus på Afrika och med deltagare från 
utlandsmyndigheter samt samarbetspartners från 
regionen och globalt. Syftet med konferensen var att 
stärka vårt arbete för kvinnors ekonomiska egenmakt.

Bedömning
Sida har under året presenterat en treårig plan för 
jämställdhetsintegrering, som grundar sig i en analys 
från 2014. Analysen visar på ett i många avseenden 
gott arbete. Den visar bland annat att vi kan bli bättre 
på styrning, uppföljning, kompetensutveckling och 
jämställdhetsintegrering inom produktiva/icke-soci-
ala sektorer. Den plan som presenterats regeringen 
lyfter fram ett antal åtgärder för att förbättra arbetet: 
Sida åtar sig bland annat att mer tydligt integrera 
jämställdhet i löpande processer och rutiner samt tyd-
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ligare prioritera jämställdhet som huvudsyfte, efter-
som detta ger bäst resultat (se även avsnitt 4.2). 

Vi har mycket goda erfarenheter av jämställdhet 
som huvudsyfte inom utbildning, hälsa, mänsklig 
säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati. I de 
produktiva sektorerna är resultaten ojämna. Där finns 
stora jämställdhetsgap och sektorerna är generellt 
underfinansierade. Arbetet under 2015 har förbättrat 
förutsättningarna för att här åstadkomma bättre 
resultat enligt den målbild Sida har antagit. 
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3.5 Konfliktperspektiv 

SIDAS INSTRUKTION

2.4 § (första stycket) För att uppfylla det biståndspolitiska målet 
ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av […] ett 
integrerat konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet

Bakgrund
Det finns en tydlig länk mellan fattigdom och konflikt. 
En allt större andel av världens fattiga kvinnor, män, 
flickor och pojkar lever i konfliktländer. Enligt beräk-
ningar från OECD:s biståndskommitté (DAC) kom-
mer 62 procent av världens fattiga att år 2030 leva i 
sviktande länder och i konfliktländer. 

Enligt den ändring av instruktionen som reger-
ingen beslutade i juni 2015 ska Sidas arbete utgå från 
och genomsyras av ett integrerat konfliktperspektiv. 
Det förutsätter kunskap om det sammanhang där 
utvecklingssamarbetet bedrivs och hur konflikten i sig 
kan påverka en insats. Det handlar också om hur 
Sidas insatser kan komma att påverka konflikten. Det 
behövs en analys av konfliktens inverkan på individers 
och gruppers behov, möjligheter och förutsättningar, 
bland annat utifrån kön, ålder och etnicitet. 

Ett integrerat konfliktperspektiv innebär att 
utformningen av biståndet på portfölj- och insatsnivå 
i så hög grad som möjligt ska bidra till att minimera 
eventuella negativa bie�ekter av biståndet samt maxi-
mera positiva bidrag till fred, försoning och konflikt-
hantering. Konfliktanalys och konfliktkänslighet är 
centrala redskap, liksom flexibilitet och anpassnings-
förmåga. 

Genomförande
Sidas arbete med konfliktkänslighet och konfliktana-
lys har stärkts, bland annat genom seminarier, rådgiv-
ning och utbildningar för personal i Stockholm och 
vid utlandsmyndigheter. Detta har genomförts av 
Sidas tematiskt ansvariga rådgivare. Vår helpdesk om 
mänsklig säkerhet har använts i hög grad. Help-
desken har slutfört 49 uppdrag med fokus på kontext-
analyser och bedömning av konfliktkänslighet i speci-
fika projekt. Syftet har varit att utveckla Sidas 
förändringsteori på strateginivå samt säkerställa att 
våra insatser inte bidrar till spänningar i samhället 
eller förvärrar en våldsam konflikt.

Inom ramen för nätverket för jämställdhet har Sida 
under perioden 2012–2015 arrangerat ett globalt nät-
verksmöte och fyra regionala workshops för erfaren-
hetsutbyte kring mänsklig säkerhet och konfliktper-
spektivet. Konfliktkänslighet ingår som ett kriterium 

inom insatshanteringens riskavsnitt, men konfliktper-
spektivet behöver tydligare integreras i processen för 
insatshantering, både i beredning och i uppföljning av 
stöd. Ämnet har också varit prioriterat i kompetens-
utbildningen och ingår till exempel i vår utresekurs 
samt i kurser för nationella programhandläggare (det 
vill säga handläggare på utlandsmyndighet). Även 
Sidas operativa avdelningar har genomgått utbild-
ning. 

Ämnesföreträdare och rådgivare har arbetat 
mycket aktivt med rådgivning. Detta för att se till att 
konfliktanalys och konfliktkänslighet är i fokus när 
strategier som styr biståndet i ett land, en region eller 
inom ett tema tas fram, likaså när dessa omsätts i 
praktiken och vid insatshantering. Exempel på strate-
giförslag där konfliktanalys och konfliktkänslighet 
integrerats väl är den regionala strategin för Syrien-
krisen samt strategiförslag för Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA). Kortare bakgrundsdokumenta-
tion har tagits fram kring en rad olika teman. När det 
gäller kvinnor, fred och säkerhet finns ett metodstöd 
inom ramen för Sidas övergripande metodstöd för 
jämställdhet (Gender Tool Box). Vi har också genom-
fört ett metodarbete för att stärka länken mellan kon-
fliktperspektiv och kvinnor samt fred- och säkerhetsa-
gendan enligt FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Ett 
resultat av det arbetet är en integrerad jämställdhets- 
och konfliktanalys om vårt utvecklingssamarbete i 
Myanmar.

Vår helpdesk för mänsklig säkerhet har använts i 
hög grad som stöd till våra partner när det gäller kon-
fliktkänslighet och konfliktanalys i strategiprocesser. 

Bedömning
Mot bakgrund av att våra samarbetsländer i allt 
högre grad direkt eller indirekt påverkas av våld-
samma konflikter, har behovet av fokus på ett integre-
rat konfliktperspektiv ökat under 2015. Sidas revide-
rade instruktion med krav på ett integrerat 
konfliktperspektiv innebär en avsevärd ambitionshöj-
ning och möjlighet att systematisera och utveckla 
pågående arbete. Aktiviteterna under 2015 har ska-
pat förutsättningar för att på ett e�ektivt sätt inte-
grera konfliktperspektivet. 

Vår bedömning är att ett särskilt rådgivnings- och 
expertstöd inom mänsklig säkerhet, konfliktkänslighet 
samt för kvinnor, fred och säkerhet har varit fram-
gångsrikt. Det tematiska nätverket för mänsklig säker-
het har gett tillfälle till lärande och erfarenhetsutbyte 
inom området mänsklig säkerhet genom seminarier, 
utbildningar och nyhetsbrev. Vi bedömer även att ett 
integrerat konfliktperspektiv har fått genomslag i 
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Sidas övergripande analysarbete. Det har skett bland 
annat genom den systemresiliensanalysmetod som 
använts för att ta fram en strategi för Syrienkrisen, 
liksom för halvtidsöversynen av Sveriges Somalia-
strategi. 

Samarbetet med Utrikesdepartementet har varit 
bra när det gäller att stärka Sveriges engagemang på 
policynivå för freds- och statsbyggande. Vi har bland 
annat gett expertstöd inom ramen för Sveriges 
biståndsministers medordförandeskap i den Interna-
tionella Dialogen för freds- och statsbyggnad, särskilt 
vad gäller kvinnor, fred och säkerhet samt civilsam-
hällets roll i freds- och statsbyggnad.
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3.6 Biståndseffektivitet

SIDAS INSTRUKTION

2.1 § (andra stycket) [...]  Vidare ska myndigheten i sin verksamhet 
[...] bidra till genomförande av regeringens internationella åtagan-
den för biståndseffektivitet

Bakgrund
Biståndse�ektivitet handlar i grunden om hur utveck-
lingssamarbetet ska genomföras för att bidra till lång-
siktigt hållbara resultat. Sidas arbete för ett e�ektivt 
utvecklingssamarbete bygger på de åtaganden som 
gjordes vid högnivåmötena i Paris 2005, Accra 2008 
och Busan 2011. I fjol presenterades den första inter-
nationella uppföljningen av de tio omarbetade indika-
torerna för biståndse�ektivitet som fastställdes efter 
mötet i Busan. Totalt 46 utvecklingsländer har bidra-
git med data till undersökningen, varav 16 är svenska 
samarbetsländer. Sveriges resultat baseras på infor-
mation från dessa 16 länder. Undersökningen ger 
därför en indikation på, men inte en heltäckande bild 
av, hur Sverige tillämpar principer för biståndse�ekti-
vitet. 

Positivt är att andelen av det svenska biståndet som 
registreras i samarbetslandets budget, och därmed är 
föremål för parlamentets insyn, ökade från 84 procent 
år 2010 till 92 procent år 2013 i de länder som ingick 
i undersökningen. Det svenska resultatet översteg där-
med det internationella målet om minst 85 procent år 
2015. Användningen av samarbetsländernas egna 
system bidrar till att stärka nationella institutioner 
och främja ägarskap. Andelen av det svenska stat-till-
stat-biståndet, som använder nationella system för 
o�entlig finansiell styrning och upphandling, mins-
kade emellertid från 71 procent år 2010 till 49 pro-
cent år 2013 i de aktuella länderna. Resultatet lever 
inte upp till de internationellt fastslagna målen, men 
ligger i nivå med genomsnittet för biståndsgivarna. 
Busanöverenskommelsen innehöll även ett initiativ 
för ett mer e�ektivt samarbete i sviktande stater, New 
Deal, som förenar politik, säkerhet samt ekonomisk 
och social utveckling. Under 2014 gjordes även en 
internationell uppföljning av New Deal. Rapporten 
drar slutsatsen att New Deal har bidragit till en mer 
inkluderande dialog och till att biståndet har blivit 
mer transparent och bättre samordnat. Exempel på 
utmaningar är hantering av risker och användning av 
ländernas system i utvecklingssamarbetet.

Genomförande
Inom ramen för Parisdeklarationen åtog sig Sverige 
och andra biståndsgivare att i ökad utsträckning ge 
bistånd i form av brett och samordnat stöd till pro-
gram som leds av samarbetspartnern, så kallade pro-
gramansatser. Sidas statistik visar att andelen pro-
gramansatser i det strategistyrda bistånd har minskat 
till och med 2013 och varit i princip oförändrad 
2014. Den minskade andelen programansatser kan 
bland annat bero på ett minskat samarbete med flera 
länders regeringar, budgetstöd till färre länder, ett 
ökat fokus på riskhantering i utvecklingssamarbetet 
och ett fokus på utvecklingen av nya typer av samar-
beten, till exempel partnerskap mellan olika typer av 
aktörer, inklusive näringslivet. Statistiken för 2015 
visar dock på en viss ökning av andelen programan-
satser. 

Sida och ramorganisationerna har fortsatt att sam-
arbeta för att öka biståndse�ektiviteten. Det sker med 
hjälp av en gemensam handlingsplan som följs upp 
årligen. Sida har bland annat infört längre ramavtal 
och förenklat rapporteringskraven. Syftet är att skapa 
större långsiktighet och frigöra resurser för organisa-
tionerna för genomförande och uppföljning. Vi har 
aktivt medverkat i internationellt påverkansarbete och 
har bland annat lett arbetet med att ta fram en upp-
förandekod och ett verktyg för harmonisering av 
bidragsgivarnas krav på samarbetspartner i civilsam-
hället. 

Sida har även deltagit aktivt i EU-gemensam 
programmering,1 vars syfte är att förbättra arbetsför-
delning och samordning. Under 2015 har gemensam 
programmering pågått i bland annat Bolivia, Kenya, 
Uganda, Georgien och Palestina. EU-gemensam pro-
grammering har bidragit till ökad biståndse�ektivitet 
genom tydligare anpassning till samarbetslandets 
egen strategi, förbättrad givarsamordning samt i viss 
mån större arbetsfördelning. Under rapporteringspe-
rioden gjordes en första årlig uppföljning av den 
gemensamma strategin för Kambodja utifrån strate-
gins gemensamma resultatramverk. Strategin har 
också möjliggjort ett fördjupat EU-samarbete mellan 
Sverige och EU-kommissionen genom att Sida i 
Kambodja har börjat hantera delegerade EU-medel. 
En utmaning är att tidsmässigt anpassa det bilaterala 
strategiarbetet till processen.

Somalia är ett tydligt exempel på ett land som 
använder ramverket ”New Deal” för att stärka det 

1 EU-gemensam programmering innebär att en gemensam strategi för EU:s 
(inklusive medlemsstaternas) utvecklingssamarbete tas fram baserat på 
samarbetslandets egen utvecklingsstrategi. Processen är även öppen för 
andra givare. 
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somaliska ägarskapet och samordna biståndsgivarna. 
Somalia har utvecklat strukturer för samordning och 
etablerat arbetsgrupper för de fem mål för freds- och 
statsbyggande som anges i New Deal. Sverige har till-
sammans med Somalia ett delat ordförandeskap i två 
av de fem arbetsgrupper där somaliska företrädare 
och olika givare nu tillsammans planerar och följer 
upp utvecklingen inom olika politikområden. I den 
nya strukturen ingår även givargemensamma fonder 
som administreras av FN och Världsbanken genom 
vilka Sverige kanaliserar en stor del av sitt bistånd till 
Somalia.1

Bedömning
Sida har under året arbetat för förbättrad biståndsef-
fektivitet inom ramen för den styrning som anges i 
våra strategier. Det finns många exempel på hur prin-
ciper för biståndse�ektivitet tillämpas i den operativa 
verksamheten, varav några har presenterats här. Vi 
deltar aktivt i arbetet för ökad givarsamordning i fält, 
vilket bland annat kommer till uttryck i EU-gemen-
sam programmering. Samtidigt är det angeläget att vi 
tillsammans med utvecklingssamarbetets olika aktörer 
fortsätter arbetet för förbättrad biståndse�ektivitet i 
beredning, genomförande och uppföljning av strate-
gier. 

1 Somalia – exempel på hur ”New Deal for Fragile States” kan genomföras trots 
pågående konflikt och humanitära utmaningar.
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3.7 Innovation

SIDA INSTRUKTION

2.3 § (andra stycket) [...] Vidare ska myndigheten i sin verksamhet 
[…]skapa utrymme för innovation kring bistånds- och samarbets-
former som bidrar till global hållbarhet

Bakgrund
Innovation innebär att man använder och/eller kom-
binerar kunskap på ett nytt sätt eller i ett nytt sam-
manhang som skiljer sig väsentligt från hur produk-
ten, processen eller verksamheten genomfördes 
tidigare och där resultatet är av bättre kvalitet. Sidas 
arbete med innovation består av tre kategorier: inno-
vativa bistånds- och finansieringsformer, stöd till inn-
ovationer och innovationssystem samt stöd till innova-
tiva angrepps- och arbetssätt hos samarbetspartner. 
Vi har kontinuerligt fördjupat arbetet med innovatio-
ner inom biståndet.

Genomförande
Vårt utlysningsprogram för innovativa uppstartsföre-
tag, Innovations Against Poverty (IAP), har under 
2015 genomgått en konsolideringsfas. Totalt har IAP 
möjliggjort 66 innovationer (32 små och 34 större 
bidrag). Målet är att stimulera den privata sektorn att 
bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, som i sin tur 
bidrar till att förbättra levnadsförhållanden för fattiga 
människor. Det kan ske genom att den privata sek-
torns aktörer inriktar sina kommersiella resurser och 
innovativa förmågor till att utveckla och investera i 
produkter, tjänster och a�ärsmodeller som bedöms 
vara till nytta för fattiga människor. Programmet har 
genomgått ett antal externa utvärderingar, som sam-
mantaget bedöms relevans och e�ektivitet som 
medium. Exempelvis skulle de flesta projekt inte ha 
genomförts utan vårt stöd. Det finns också tecken på 
att aktiviteter har lett till expansion av individuella 
företag och nytta för de fattigaste segmenten i sam-
hället. 

Sida arbetar med innovation och med att mobili-
sera andra finansiella resurser i olika allianser och 
projekt. Ett exempel på en bred allians som skapar 
utrymme för innovativa finansieringsformer är Pri-
vate Infrastructure Development Group (PIDG), som 
vi sedan starten 2003 stödjer med investeringskapital 
(villkorslån). Under perioden har vi förnyat vårt åta-
gande i styrgruppen fram till 2018, där Sveriges andel 
av investeringen är 41 miljoner dollar (fyra procent). 
PIDG har sedan starten 2003 investerat över en mil-
jard dollar i infrastruktur- och i utvecklingsprojekt i 

några av världens fattigaste länder. Dessa investeringar 
har i sin tur mobiliserat cirka 30 miljarder dollar. 

Vi har under året fortsatt att arbeta med nätverket 
för samverkan med några av Sveriges största företag 
(Swedish Leadership for Sustainable Development, 
SLSD). Nätverket består av ett tjugotal företag, tre 
expertorganisationer samt utvecklingsfinansieringsin-
stitutet Swedfund. Förutom att utveckla utbytet av 
kunskaper och erfarenheter medlemmarna emellan, 
har nätverket utvecklat konkreta projekt och initiativ 
till samverkan. Några exempel är yrkesutbildning 
med Volvo, social dialog med H&M och minskad 
miljöpåverkan i leverantörsled genom Stockholm 
International Water Institute (SIWI) och ett antal tex-
tilföretag. Swedish Leadership-medlemmar har delta-
git vid flera internationella toppmöten, bland annat 
Världsekonomiskt forum i Davos, FN:s toppmöte för 
utvecklingsfinansiering i Addis Abeba och FN:s anta-
gande av globala mål för hållbar utveckling i New 
York i september. Arbetet inom nätverket kräver ett 
stort mått av samarbete mellan Sida och de delta-
gande företagen. Samarbetet bygger på en interaktiv 
dialog i allt från erfarenhetsutbyte till projektidé och 
genomförande.

Sida har samverkat med 20 svenska företag och 
med Stockholm International Water Institute, SIWI, 
för att minska förbrukningen av vatten, energi och 
kemikalier i läder- och textilproduktionen. Projektet 
Swedish Textile Water Initiative bygger på ett pilot-
projekt som genomfördes i Indien 2012–2014 och 
som för projektets parter resulterade i en markant 
minskad användning av vatten och kemikalier. Pilot-
projektet utvärderades 2015 och har bidragit till ökad 
medvetenhet, kapacitetsutveckling och användning av 
ny teknik. Det har i sin tur bidragit till markant mins-
kad resursanvändning bland deltagande leverantörer 
och deras underleverantörer. Genom att finansiera 
projektet har Sida fört samman flera konkurrerande 
företag och deras leverantörer till diskussion och kon-
kret samarbete kring viktiga miljöfrågor. Det har gett 
ytterligare vinster, eftersom konkurrerande företag 
(både leverantörer och köpare) har börjat samarbeta 
på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Till exempel 
har svenska textilföretag tidigare inte velat dela sina 
leverantörslistor på grund av konkurrensskäl, vilket 
sker i dag. 

Vidare har vi analyserat programmet för närings-
livssamverkan (B4D) och andra samverkansformer 
med näringslivet. Analysen visar att Sidas samverkan 
med näringslivet har bidragit till att stimulera innova-
tioner med ett utvecklingssyfte och att mobilisera 
resurser från den privata sektorn. Vi har därmed 
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kunnat stödja partnerskap på ett flexibelt sätt, anpas-
sat till specifika landssammanhang, olika branscher 
och utvecklingsutmaningar. Genom arbetet med för-
ändringsaktörer har Sida, tillsammans med enskilda 
organisationer och andra organ inom bland annat 
FN-systemet, främjat en hållbar utveckling inom det 
globala näringslivet. 

Bedömning
År 2015 har varit ett intensivt och positivt år för 
finansierings- och utvecklingsfrågor. Viktiga inslag har 
varit flera stora utvecklingskonferenser och faststäl-
landet av FN:s nya hållbarhetsmål. Sida har kunnat 
bidra med kunskap om nya och innovativa samar-
betsmetoder, speciellt genom SLSD. Samarbetet har 
fått stor internationell uppmärksamhet och genom-
förde egna sidoarrangemang, både på World Econo-
mic Forum i Davos i februari 2015 och under FN:s 
öppnande i New York i september 2015. Insatserna 
har skapat förutsättningar för ett förbättrat och för-
nyat sätt att använda resurser utanför biståndet för 
fattigdomsbekämpning. En tydlig styrka i vårt arbete 
har varit det förtroende vi har hos många parter, 
baserat på vår långa erfarenhet av att arbeta med frå-
gor kring innovation.

Samtidigt har vi under året inte kunnat starta lika 
många nya initiativ som i fjol. Det beror på att vi till 
stor del har arbetat med konsolidering och förankring 
av tidigare insatser. Det är dock viktigt att hålla i min-
net att arbetet med nya samverkansformer kräver tid 
och resurser. Det som investeras under en viss period, 
visar vanligtvis resultat först i senare led. 
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3.8 Andra aktörers finansiella resurser

SIDAS INSTRUKTION

2.5 § (andra stycket) [...] Vidare ska myndigheten i sin verksamhet 
[…] komplettera och underlätta för andra finansiella resurser som 
bidrar till fattigdomsbekämpning och en långsiktig utveckling som 
är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar

Bakgrund
Sida arbetar på olika sätt med att komplettera och 
underlätta för aktörer utanför biståndet att tillföra 
finansiella resurser till olika verksamheter. Det görs i 
partnerskap, framför allt med näringslivet samt 
genom arbete med garantier. Syftet med vår garanti-
verksamhet är att minska fattigdom genom att 
erbjuda lägre finansieringskostnader för investeringar 
som gynnar de fattiga, ofta genom banklån. Det kan 
innebära att till exempel personer utan givna säker-
heter kan få lån till en rimlig kostnad då Sidas garanti 
minskar den ekonomiska risken för banken. På så sätt 
kan små och medelstora företag utvecklas, men även 
större projekt med viktiga utvecklingse�ekter kan 
finansieras med Sidas garantier, till exempel gröna 
infrastrukturssatsningar. Uppgift om garantiernas 
antal och volym finns i kapitel 5.10. 

Sidas arbete med innovativa bistånds- och finansie-
ringsformer som redovisas i kapitel 3.7 anknyter till 
det som beskrivs i detta kapitel.

Genomförande
Under året har Sida tillsammans med OECD, World 
Economic Forum (WEF), USAID och de globala stor-
bankerna Citi och SMBC initierat ett öppet partner-
skap för hållbara investeringar i utvecklingsländer, 
Sustainable Development Investment Partnership 
(SDIP). Partnerskapet lanserades vid FN:s konferens 
om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i juli 2015 
och fick ett stort genomslag. Partnerskapet har inte 
fonderade medel, utan syftar till att tillvarata med-
lemmarnas kunskap, kompetens och kapital för att 
underlätta finansiering av långsiktigt hållbara infra-
struktursprojekt. I september enades alla parter avse-
ende grundläggande arbetsmetoder och strukturer 
och nu samlas 21 privata och o�entliga aktörer bland 
annat för månatliga tekniska diskussioner kring kon-
kreta investeringar. Medlemmar använder partner-
skapet för att söka genomslag för sina egna priorite-
ring och Sida verkar särskilt för att öka miljö- och 
klimatmässiga investeringar. Hittills har fyra projekt 
bedömts för fortsatt dialog, och i arbetsplanen ligger 

att minst 15 investeringar har bedömts av partnerska-
pet innan maj 2016.

Sida har under 2015 beslutat om 6 garantier till ett 
värde av 333 miljoner kronor. Här följer några exem-
pel på en nyligen beslutad garanti och två garantier som 
har börjat generera resultatrapporter: 

 ■ Sida samarbetar med African Guarantee Fund 
(AGF), som lämnar garantier till banker i syfte att 
underlätta och öka utlåningen till små och medel-
stora företag (SME:s). Dessa anses av bland annat 
Världsbanken vara bland de bäst lämpade för att 
uppnå inkluderad tillväxt i Afrika, eftersom de dri-
ver den ekonomiska utvecklingen genom inkomst-
generering och nya arbetstillfällen. Vår garanti till 
AGF är begränsad till ett tak på 50 miljoner dollar. 
Det innebär att vi kan medverka till att små och 
medelstora företag erhåller finansiering med upp 
till 200 miljoner dollar. Under första halvåret 2015 
har 25 banker fått garantier för lån till totalt 185 
små och medelstora företag i 13 afrikanska länder. 

 ■ En annan garanti på 200 miljoner kronor gavs 
under året till Middle East Investment Initiative. 
Garantin ska minska risken för lokala palestinska 
banker att låna ut till småföretag i Östra Jerusalem, 
område C på Västbanken och i Gaza samt för 
bostadslån i Östra Jerusalem och Gaza. Sida 
garanterar den kommersiella och politiska risken, 
där den politiska risken avser skadegörelse efter 
israeliska attacker. Under 2015, efter kriget i Gaza, 
har garantin medverkat till att utlåningen till små-
företag ökat markant, framför allt i Gaza. Beviljade 
lån med garantin uppgår till drygt sex miljoner 
dollar och har medfört att företagen bidragit till att 
närmare 500 palestinier fått långsiktig sysselsättning. 
Utlåning till bostäder har däremot inte kunnat 
starta på grund av svårigheter med lagfarter för 
palestinier i vissa områden i Jerusalem, där israe-
liska myndigheter ansvarar för att bevilja lagfarter. 
Även i Gaza råder oklarheter kring lagfarter.

 ■ Under året avtalade Sida en garanti med Media 
Development Investment Fund (MDIF) i syfte att 
underlätta utlåning till oberoende medier i utveck-
lingsländer; vår första garanti inom sektorn demo-
krati och mänskliga rättigheter. Garantin uppgår 
till 33 miljoner kronor och beräknas möjliggöra en 
utlåning från MDIF om totalt 15 miljoner dollar 
under tio år. Avsikten är att garantin ska komplet-
teras med gåvomedel från ambassader för utveck-
ling av a�ärsmodeller för att säkra mediabolagens 
långsiktiga finansiella uthållighet. MDIF hanterar 
nu fonden och har ännu inte börjat utlåningen. 
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 År 2014 rapporterade Sida om en garantiinsats som 
ska garantera en försäljning av 40 miljoner p-stavar 
med målet att minska priset från 18 dollar till 8,5 dol-
lar per stav. Hittills har cirka 20 miljoner p-stavar 
levererats bara halvvägs in i garantiperioden. 

Dialogen med ett antal större svenska och nordiska 
försäkringsbolag, pensionsbolag/fonder och mindre 
institutioner/stiftelser har fördjupats under året. Det 
har visat sig vara en stor utmaning för pensionsbolag 
att investera i innovativa produkter som inte är stan-
dardiserade. De kräver mycket förberedelser, och 
investeringar på okända marknader är naturligtvis 
riskfyllt. Vi har även mött andra utmaningar i arbe-
tet, bland annat på grund av nya regleringar som trä-
der i kraft från 2016. Vi väntar oss därför resultat 
främst i samarbeten med mindre institutioner/stiftel-
ser och försäkringsbolag.

Bedömning
Intresset för samarbete med Sida har ökat. Det visar 
direkta förfrågningar från företag och deras önskan att 
medverka i olika fora globalt och i samarbetsländer. 

Sidas garantier har stora möjligheter att användas 
mer, men begränsas delvis av att efterfrågan är 
avhängig de strategier som styr biståndet och som kan 
ha andra huvudsakliga fokus. För att åstadkomma 
ytterligare genomslag måste vi öka kunskapen om 
garantier i allmänhet samt tydliggöra garantiinstru-
mentets nytta, inte minst i perspektivet av de nya glo-
bala utvecklingsmålen. 

Garantiinstrumentet är en e�ektiv metod för att 
underlätta andra finansiella resurser. Det ger incita-
ment för andra aktörer att satsa eget kapital i investe-
ringar som gynnar den utveckling som Sida eftersträ-
var. Inget annat av våra finansiella verktyg syftar till 
just detta i varje enskild insats. 

Vi har under året intensifierat arbetet med att 
komplettera och underlätta andra aktörers finansiella 
resurser genom att utveckla metoder och verktyg. 
Detta, tillsammans med ett omfattande utbildnings- 
och förankringsarbete, ligger bakom framgångarna 
med garantier.
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3.9 Offentliga institutioner, rättsstatens 
principer och antikorruption

SIDAS INSTRUKTION

2.2 och 2.4 § (andra stycket) [...] Vidare ska myndigheten i sin verk-
samhet [...] beakta vikten av offentliga institutioner som bygger på 
demokratiska principer för långsiktigt hållbara resultat [samt] utgå 
från rättsstatens principer och vidta åtgärder för att motverka oe-
gentligheter och korruption

Bakgrund
Väl fungerande, icke-korrupta o�entliga institutioner 
är centrala för en fungerande rättsstat och mänsklig 
välfärd, medan utbredd korruption gör statens insti-
tutioner ine�ektiva och minskar medborgares tillit till 
styrelseskicket. Korruption göder också konflikter och 
skapar instabilitet. Att bekämpa korruption är därför 
ett centralt område för Sida i utvecklingssamarbetet. 

Sidas stöd till o�entliga institutioner omfattar cen-
trala institutioner som finans-, justitie- och inrikes-
ministerier, sektorministerier samt myndigheter som 
exempelvis skattemyndigheter, miljövårdande myn-
digheter och revision. Även stöd till anti-korruptions-
myndigheter ingår. I samarbetet betonas vikten av 
transparens, ansvarsutkrävande och opartiskhet. 
 Stödet till o�entliga institutioner har minskat något 
under de senaste åren och utgör idag cirka en femte-
del av våra totala utbetalningar. Andra stödformer 
kompletterar ofta stödet till o�entliga institutioner 
och kan leda till högre grad av transparens och 
ansvarsutkrävande i o�entlig verksamhet. Det gäller 
inte minst stöd till civilsamhället, som har ökat under 
senare år.

Genomförande
När det gäller utvecklingen av institutioner samarbe-
tar Sida med en rad olika aktörer, bland annat ett 
40-tal svenska myndigheter vars kompetens är efter-
frågad i samarbetsländerna (se avsnittet 5.6 Tjänste-
export). Stöd ges även av internationella aktörer, mul-
tilaterala organisationer och organisationer i det civila 
samhället. Stödet syftar till att utveckla kapacitet och 
stärka viktig kärnkompetens. Det ska också stärka för-
mågan att driva o�entlig verksamhet på ett transpa-
rent sätt för att därmed möjliggöra ansvarsutkrä-
vande. Rättighets- och jämställdhetsperspektivet är 
centralt i Sidas stöd för att demokratiska principer på 
ett konkret sätt ska kunna bidra till utvecklingen av 
o�entliga institutioner. 

Våra erfarenheter visar på vikten av ägarskap hos 
partner och på ett e�ektivt ledarskap i arbetet med 

reformer. De visar också att politisk vilja i samarbets-
landet kan variera över tid och mellan institutioner. 
Många gånger är det inte bara brist på resurser eller 
teknisk kompetens som begränsar den institutionella 
utvecklingen, utan det största hindret är starka ekono-
miska och/eller politiska särintressen (korruption) 
som motverkar reformarbetet. Utvärderingar visar att 
biståndsgivare, inklusive Sida, behöver fördjupa sin 
maktanalys och förändringsteori för att nå hållbara 
resultat inom utvecklingen av statlig förvaltning. 

Korruption i samarbetsländerna är ett allvarligt 
hinder för e�ektiv fattigdomsbekämpning. Det försvå-
rar utvecklingen av demokratiska institutioner, under-
minerar rättsstaten och ökar risken för konflikt. Kor-
ruptionsbekämpning är därför ett viktigt område, 
som bedrivs både som tvärfråga och genom direkta, 
riktade insatser.

En uppmärksammad insats i sammanhanget är 
 stödet till CICIG (International Commission against 
Impunity in Guatemala), där Sverige sedan starten 
2007 varit en av de största givarna. Stödet avser att 
motverka stra�rihet bland annat vid korruptionsbrott. 
CICIG avslöjade i april 2015 en omfattande korrup-
tionsskandal som ledde till åtal av bland andra dåva-
rande president Perez Molina. 

I Serbien stödjer Sida, via FN:s utvecklingspro-
gram (UNDP), programmet ”Accountability Mecha-
nisms in Public Finances”. Programmets syfte är att 
förbättra system för o�entlig finansiering samt minska 
möjligheter till korruption. Det sker bland annat 
genom stöd till upphandlingsmyndighet. Tack vare 
stödet har andelen icke-konkurrensutsatta direktupp-
handlingar minskat från 24 procent år 2013 till fyra 
procent år 2014. 

För att stärka vår egen kapacitet på området eta-
blerades i början av året ett nytt, internt tematiskt 
nätverk för anti-korruption. Tillsammans med Utri-
kesdepartementet har vi även tagit fram en nätbase-
rad introduktionsutbildning inom anti-korruption. 
Utbildningen lanserades på Sida i september och är 
obligatorisk för all personal. Även mer riktade utbild-
ningar inom anti-korruption har genomförts under 
året för en del av Sidas personal. I oktober blev Sida 
tillsammans med Storbritannien invald som ordfö-
rande i OECD:s biståndskommittés (DAC) Anti-Cor-
ruption Task Team, vilket ökar våra möjligheter att 
bidra till det internationellt normativa arbetet på 
området. 

Bedömning 
Sidas stöd till statliga institutioner på nationell och 
lokal nivå stärker teknisk kompetens och kunskap om 
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transparent myndighetsutövning hos samarbetspart-
ners, vilket ger bättre förutsättningar för vidare 
reformarbete. Hållbara resultat kräver dock en för-
djupad ansats när det gäller korruption. En förstärkt 
analys av och förståelse för drivkrafterna bakom kor-
ruption och hur den påverkar institutionsutvecklingen 
är nödvändig för att minska korruption och öka 
demokratisk samhällsstyrning i samarbetsländerna. 
Genom att institutionell utveckling har fått ökad bety-
delse i utvecklingssamarbetet kan vi stärka anti-kor-
ruptionsarbetet. Fördjupad maktanalys är där ett vik-
tigt redskap. 

Institutionsutveckling är en långsam process över 
långa tidsperioder, vilket innebär en utmaning när 
det gäller förväntan på kortsiktiga, mätbara resultat. 
Vi behöver också utveckla vår resultatstyrning utifrån 
de speciella förutsättningar och utmaningar som 
arbetet med att utveckla och stärka institutioner inne-
bär.
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Cecilia Nyambeki har flyttat från slummen till ett eget hus med sin familj. Hon fick hjälp att komma igång att spara och sedan 
att låna pengar till att köpa mark och bygga upp ett hus. Med den tryggheten vågar hon nu planera för framtiden.
Foto: Nyokabi Kahura
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återrapporteringar enligt uppdrag i regleringsbrev. Där-
till har ett stratifierat (slumpmässigt) urval av insatser 
tillämpats för att exemplifiera och illustrera omvärlds-
analysen samt grunda den övergripande bedömningen. 
De insatser som slumpmässigt valts ut har påbörjats 
tidigare än december 2013 och avslutats tidigast januari 
2015. De resultatexempel som anges i  följande avsnitt 
har uteslutande hämtats från respektive urval.3 

Sidas verksamhet är inte uppdelad enligt regle-
ringsbrevets tematiska områden, utan är geografiskt 
och strategienligt organiserad. För att kunna svara 
mot den tematiska uppdelningen har vi därför använt 
Sidas huvudsektorer4 och OECD:s biståndskommitté 
(DAC) policymarkörer5 för att göra ett relevant och 
representativt urval. Sektorkoderna specificerar insat-
sens syfte och det område som avses utvecklas, medan 
policymarkörerna anger i vilken grad insatsen syftar 
till att främja ett visst mål: som huvudsyfte, delsyfte 
eller inte alls. 

Sidas insatser är i många fall tvärtematiska och har 
fler än ett syfte vilket tabell 4.1 visar. Illustrationen 
visar schematiskt förhållandet mellan de stratifierade 
urvalen. Cirklarnas storlekar är baserade på antalet 
insatser i varje stratum, och överlappningar innebär 
att åtminstone 15 insatser har sammanfallit mellan de 
olika urvalen. För det tematiska området Jämställd-
het har till exempel urvalet baserats på insatser som 
har angett policymarkören Jämställdhet som huvud-
syfte i vårt insatshanteringssystem. För Miljö och klimat-
området användes också policymarkörer. I de övriga 
fallen baserades urvalet på sektorkoder. Det innebär 
till exempel att beröringsytan mellan områdena Hälsa 
och Jämställdhet består av insatser som har både poli-
cymarkören Jämställdhet som huvudsyfte och Hälsa 
som sektor. Utöver den tematiska indelningen har 
urvalet även baserats på en proportionell geografisk 
fördelning. 

3 Se kapitel 2 Läsanvisning för mer information.
4 Huvudsektorer: i) Hälsa, ii) Utbildning, iii) Forskning, iv) Demokrati, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet, v) Konflikt, fred och säkerhet, vi)Humanitärt bi-
stånd, vii) Hållbar samhällsbyggnad, viii) Marknadsutveckling, ix) Miljö, x) Jord-
bruk och skogsbruk, xi) Budgetstöd och fattigdomsbekämpning, xii) Övrigt.

5 Policymarkörer: i) Handelsutveckling, ii) Jämställdhet, iii) Demokrati och 
mänskliga rättigheter, iv) Konflikthantering, fred och säkerhet, v) Barnhälsa 
och mödravård, vi) Miljömässigt hållbar utveckling, vii) Biologisk mångfald, 
viii) Klimatanpassning, ix) Utsläppsminskning, x) Motverkan av ökenspridning.

4 RESULTATREDOVISNING PER TEMA

Det övergripande målet för Sveriges arbete med 
internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för 
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattig-
dom och förtryck. För att uppfylla det målet ansvarar 
Sida för att genomföra strategier genom att bereda 
och finansiera insatser samt mobilisera annat kapital. 

Verksamheten är i stort styrd av regeringens strate-
gier för Sveriges internationella bistånd som genom-
förs på global, regional och landnivå. De globala stra-
tegierna har en tematisk ansats, till exempel Globala 
insatser för mänsklig säkerhet eller Humanitärt bistånd. Ett 
exempel på en regional strategi är Reformsamarbete med 
Östeuropa, västra Balkan och Turkiet, och på landnivå 
finns till exempel Tanzania.1

I följande avsnitt ger vi en sammanfattande resul-
tatredovisning och övergripande bedömning av den 
Sida-finansierade biståndsverksamheten uppdelat på 
åtta tematiska områden, i enlighet med regleringsbrev 
från den 25 juni 2015. Områdena är: 

 ■ Miljö och klimat
 ■ Jämställdhet
 ■ Fredliga samhällen och frihet från våld
 ■ Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens 

principer
 ■ Inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling
 ■ Hälsa
 ■ Utbildning och forskning
 ■ Humanitärt bistånd.

I enlighet med regleringsbrev ska Sida som komple-
ment till en kvalitativ analys överväga användning av 
ett urval indikatorer. Urvalet av indikatorer är fortfa-
rande under utveckling och därmed överväger Sida 
att inte använda dessa indikatorer.

Metod
Analysen är baserad på rapportering som har inkom-
mit under året. Bland annat tertialuppföljningar, strate-
girapportering (från 2014), dokumenterade insatsupp-
följningar, portföljanalyser,2 utvärderingar och 
tematiska studier finansierade av Sida samt särskilda 

1 För mer om strategierna, se kapitel 6 Resultatredovisning per anslagspost 
där en sammanställning av strategierna kan hittas samt deras förväntade 
måluppfyllelse.

2 En portfölj är den sammantagna bilden av insatser inom en viss strategi eller 
annat område.
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Tabell 4.1: Statistiskt urval per tematiskt område

Tema Urval1

Miljö och klimat 27

Jämställdhet 23

Fredliga samhällen och frihet från våld 20

Demokrati, mänskliga rättig heter och 
rättstatens principer

30

Inkluderande och hållbar  ekonomisk utveckling 29

Hälsa 21

Utbildning och forskning 27

Humanitärt bistånd 20

1 Tabellen är ett statistiskt underlag och antal insatser som används i den 
tematiska redovisningen varierar på grund av olika faktorer. En insats kan 
tillhöra flera tematiska områden p.g.a att insatser kan markeras med flera 
policymarkörer och sektor-klassificeringar. Nästan tre fjärdedelar av Sidas 
insatser med utfall i 2015 tillhörde två eller flera tematiska områden. Resul-
tatredovisningens exempel på resultat och utmaningar baseras på ett slump-
mässigt urval. Urvals kriterier: populations storlek i juni 2015; avtalade belopp 
på minst 5 mkr.; insats aktiv under hela 2014, status ”aktiv” eller ”avslutad”; 
insatsen ingick inte i urvalet av Sidas årsredovisning 2014. En insats i urvalet 
förekommer ej  i mer än ett tematiskt område.

Hälsa

Fredliga
samhällen 
och frihet 
från våld

Ekonomisk
utveckling

Utbildning
och forskning

Jämställdhet

Humanitärt
bistånd

Demokrati,
mänskliga rättigheter

och rättsstatens
principer

Miljö och 
klimat
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utveckling av den privata sektorn. Huvuddelen av 
insatserna initierades redan år 2008. 

Under året började en samsyn etableras mellan 
Sidas Globala program och Humanitära program 
inom riskhantering (både miljö och konfliktrelaterat) 
samt resiliens.

Exempel på resultat
Exemplen nedan är slumpmässigt utvalda och ger en 
bild av vilken typ av insatser som Sida stödjer inom 
olika strategier. En insats som syftar till att få fler 
använda hållbar energi är stödet till solpaneler i 
Bangladesh. Här har Sida bidragit till att det år 2014 
fanns tre miljoner installerade solpaneler, jämfört 
med knappt 16 000 år 2003. Insatsen har bidragit till 
att koldioxidutsläppen från fossila bränslen har mins-
kat och till att hushållens ekonomi förbättrats när 
kostnaderna för till exempel fotogen minskat.

Sida stöder Corporate Social Responsibility in Asia 
(CSR Asia) som är en NGO som arbetar med att 
stärka privatsektorn med miljö- och klimatsektorn i 
Sydostasien. Redan 2010 skapades CSR Asia en 
gemensam plattform för socialt och miljömässigt håll-
bart företagande inom Association of  Southeast 
Asian Nations (ASEAN). Även FN:s grupp för privat-
utveckling (UN Global Compact) följde upp detta och 
kompletterade satsningen med projektet UN Sustai-
nable Food and Agriculture Business Principles. Detta 
är ett viktigt steg i arbetet att bygga upp ett hållbart 
utvecklingsarbete mellan privatsektorn och miljö- och 
klimatarbetet i Sydostasien. En målsättning för CSR 
Asia och Sida är att skapa ökad medvetenhet och 
praxis bland företag när det gäller utvecklingen av en 
standard för miljömässigt och hållbart företagande. 
CSR Asia och ASEAN är viktiga i Sydostasien regio-
nen som katalytiska, regionala aktörer i att skapa 
intresse för miljö- och klimat agendan i denna stora 
expansiva region. 

Ett av de mer intressanta tematiska stöden inom 
miljö och klimat är stödet till Internationella Natur-
vårdsunionen (IUCN), som är världens största med-
lemsbaserade miljöorganisation. Initiativet ska stärka 
IUCN internt så att organisationen stärker sin möjlig-
het att påverka externa aktörer för att mer konsekvent 
arbeta rättighetsbaserat med hållbar förvaltning av 
naturresurser. Det innebär att driva förändringspro-
cesser gentemot externa aktörer med syfte att skapa 
nya relationer, konsensus om värderingar, riktlinjer 
och prioriteringar. En arbetsgrupp har etablerats med 
expertis från olika delar av IUCN, som har inlett för-
studier i fält, hållit workshops i konflikthantering, bör-
jat ta fram handledning och reviderat sin arbetsplan. 

4.1 Miljö och klimat

SIDAS REGLERINGSBREV 

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
En god miljö och ett klimat i balans är förutsättningar 
för jordens utveckling och människors välstånd. 
Utvecklingssamarbetet kan spela en viktig roll i att 
förebygga och minska de negativa e�ekterna av kli-
matförändringar och miljöpåverkan, för att slå vakt 
om fattiga människors förutsättningar att förbättra 
deras levnadsvillkor och för att bidra till en förbätt-
rad, hållbar miljö. 

Enligt den nya instruktionen från regeringen ska 
Sidas arbete utgå från och genomsyras av ett integre-
rat miljö- och klimatperspektiv. Under året har vi 
återrapporterat hur Sida kan öka miljö- och klimat-
hantering i biståndet. Det är ett arbete som sker på 
såväl strateginivå som på insatsnivå och är en viktig 
del av kvalitetssäkring och uppföljning.

Under 2015 har arbetet inom området framför allt 
fokuserat på katastrofriskhantering (disaster risk 
management) och resiliens (kapacitet att leva med och 
vidareutvecklas med förändring). Samtidigt stärks 
arbetet inom delområdena vattenhantering, hållbara 
energialternativ och förvaltning av ekosystemtjänster.  

Sida bedriver arbetet med miljö- och klimatfrågor 
genom en kombination av riktade insatser, integre-
rade insatser samt dialog med bilaterala och multila-
terala samarbetspartners. 

De flesta människor inser i dag att klimat och miljö 
måste tolkas som ändliga resurser och att vi är del av 
en gemensam planet. Vi ser att fattigdom och utveck-
ling hänger ihop med miljö och klimat i allt från 
 vattenfrågor och ekosystemtjänster till matproduk-
tion. I dagens globaliserade värld med över 7,5 mil-
jarder invånare är människan och biosfären beroende 
av varandra. Det lokala sammanhanget påverkas och 
formas av det globala, såväl ekonomiskt som socialt 
och politiskt, men även av klimat och miljö. Det är 
här som resiliensperspektivet kommer in i bilden och 
blir centralt. Det innebär att ha kapacitet att leva med 
och vidareutvecklas med förändring. Vi ser också att 
arbetet med Agenda 2030 kräver ett aktivt och syste-
matiskt samarbete mellan olika aktörer. 

Insatserna i bilaterala, regionala och globala områ-
den har stor geografisk och ämnesmässig bredd – 
inom energi, vatten och sanitet, kustproblematik och 
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 Konsekvensen är att alla våra internationella samar-
betspartners har bromsat sina insatser samtidigt som 
de inblandade ryska kommunernas ekonomi har bli-
vit sämre. Den fond som Sida arbetat med på Nord-
iska Miljöinvesteringsbolaget, NEFCO, för att finan-
siera projekt används inte längre och inga nya projekt 
utvecklas. Tidigare har fondens investeringar exem-
pelvis bidragit till avsevärt minskade utsläpp av fosfor 
och kväve i Östersjön genom satsningar i vattenre-
ningsverk i Kaliningrad och Gatchina nära S:t Peters-
burg. För att hantera det förändrade läget har Sida 
bland annat reviderat samarbetsavtalet, skjutit upp 
betalningar och förlängt vissa konsulttjänster i pågå-
ende projekt.

Bedömning
Sverige och Sida ses som en pålitlig och trovärdig 
partner för miljö- och klimatrelaterade insatser. Även 
om såväl kapacitet som kompetens att arbeta med 
miljö- och klimatfrågor har minskat på myndigheten 
de senaste åren som en följd av regeringens styrning, 
så relaterar fortfarande en betydande del av insat-
serna till området. Arbetet under 2015 har i hög 
utsträckning handlat om att förbättra förutsättning-
arna för en ökad miljö- och klimatintegrering i 
biståndet. Sida kommer att prioritera kapacitets- och 
kompetensutveckling inom miljö och klimat under 
2016

Insatsen har dels påverkat kustområden positivt och 
dels bidragit till att andra givare är intresserade att 
samarbeta med IUCN. 

En annan global miljö- och klimatinsats är Sidas 
stöd till det fristående internationella forskningsinsti-
tutet Stockholm Environment Institute, SEI, Institutet 
samarbetar med ett stort antal aktörer och verkar på 
global, regional, nationell och lokal nivå. Vi har 
under perioden 2011–2014 gett kärnstöd (stöd till 
organisationens budget) till de delar av SEI:s verk-
samhet som anses särskilt relevanta för Sveriges sam-
arbetspartners i syd. Några exempel på SEI:s verk-
samhet är åtgärder för att höja kompetensen i 
forskningsprojekt samt flera seminarier, möten och 
utbildningar som SEI antingen genomfört eller delta-
git i. Dessa insatser motsvarade målet för Sidas arbete 
med SEI. 

SEI engagerar sig i policyprocesser på lokal, natio-
nell och global nivå för att på olika sätt bidra till håll-
bar utveckling. Organisationen har under 2014 aktivt 
bidragit till viktiga globala processer, bland annat 
Agenda 2030 (de globala utvecklingsmålen), resiliens, 
vattentrygghet, katastrofriskreducering, klimatför-
handlingar och naturresurshantering. Ett exempel är 
SEI:s engagemang i de internationella klimatförhand-
lingarna, där man har deltagit i den internationella 
dialogen och på olika sätt fört fram sina forskningsre-
sultat. Tack vare Sida-initierade arbeten i Afrika och 
Asien, där SEI ingår som vetenskaplig part, har SEI 
kunnat aktivt bli en viktig bidragsgivare av forsknings-
resultat.

Stödet till Afrikanska Utvecklingsbankens klimat-
program (AfDB, ClimDev Special Fund CDSF) ska 
utveckla kompetens i afrikanska länder för att kunna 
hantera de utmaningar som klimatförändringarna 
medför. Genom bidrag till fonden kan AfDB göra 
nödvändiga investeringar i resiliensprojekt och klimat-
anpassningsprojekt för att dämpa klimatförändringar-
nas e�ekter på kontinenten. Fonden blev operationell 
1 augusti 2014. Det första projektet gällde stöd på en 
miljon euro till Etiopiens nationella meteorologiska 
institut och godkändes i december 2014. Åtta andra 
projekt är under bedömning, som valts ut bland 99 
projektförslag som kommit in från 28 länder. E�ek-
terna på miljö och klimat är för tidigt att bedöma 
eftersom fonden är relativt ny. 

Exempel på utmaningar 
Sida har under flera år finansierat miljöinfrastruktur-
projekt i Ryssland. Förutsättningarna att bedriva 
arbetet försämrades under 2014 och 2015, bland 
annat på grund av den geopolitiska situationen. 
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4.2 Jämställdhet

SIDAS REGLERINGSBREV 

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
De senaste 20 åren visar en begränsad framgång för 
jämställdhet mellan kvinnor och män, men inom 
vissa områden, regioner och länder är utvecklingen 
positiv. Det gäller exempelvis flickors tillgång till 
skola, kvinnors politiska deltagande i parlament, 
minskad mödradödlighet och ny icke-diskrimine-
rande lagstiftning. Men takten är generellt ojämn, och 
förändringar i riktning mot jämställdhet är inte till-
räckligt djupgående. Stagnation och till och med till-
bakagång inom vissa områden och i vissa regioner är 
följden. Särskilt allvarlig är situationen för kvinnor 
och flickor i kris, krig och konflikt, där kvinnor och 
flickor i högre utsträckning än pojkar och män saknar 
tillgång till grundläggande samhällsservice.

Den globala finansiella krisen och livsmedelskrisen 
har drabbat kvinnor och flickor i oproportionerlig 
utsträckning. Ökande extremism och konservatism 
har på många håll i världen inneburit normföränd-
ringar: inskränkningar av kvinnors rättigheter, ekono-
miska och politiska deltagande och utsatthet för våld. 
Även när det gäller kvinnors kontroll över sin repro-
duktiva och sexuella hälsa och rättigheter går utveck-
lingen i fel riktning, i såväl krig som fred. Aktivister och 
försvarare av kvinnors rättigheter utsätts alltmer i flera 
regioner och sammanhang för trakasserier och våld.

Jämställdhet är en central utgångspunkt i det 
svenska utvecklingssamarbetet. Vårt stöd till riktade 
insatser, det vill säga där jämställdhet är huvudsyfte, 
har sedan slutet av 2000-talet ökat från åtta till 17 
procent. Dessa insatser omfattar verksamhet inom 
alla huvudområden för vårt jämställdhetsarbete; kvin-
nors ekonomiska egenmakt, kvinnors politiska delta-
gande och inflytande, sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter, kvinnors och flickors utbildning och 
säkerhet samt arbete med män och pojkar för jäm-
ställdhet. Ett av skälen till att de riktade insatserna 
har ökat är Sidas tydliga prioritering av arbetet med 
jämställdhet i konfliktländer, särskilt när det gäller 
våld mot kvinnor. Under motsvarande period har 
insatser där jämställdhet är ett delsyfte legat stabilt 
runt 70 procent av insatserna. 

Jämställdhet är också prioriterat i dialogen med 
samarbetspartners och länder. Under året genomför-
des en strategisk utvärdering av dialog som instru-

ment med jämställdhet som tematisk fråga. Utvärde-
ringen beskriver Sida som en av de aktörer som 
förväntas driva, och faktiskt driver, jämställdhet i 
utvecklingssamarbetet. Samma utvärdering visar att 
resultaten blir bättre när dialog kombineras med stra-
tegiskt finansiellt stöd. 

Exempel på resultat
Sida kombinerar riktade insatser, integrerade insatser 
samt dialog i arbetet för jämställdhet. Exemplen från 
2015 visar resultat av slumpmässigt utvalda insatser 
där jämställdhet är ett huvudsyfte. 

I Zambia har projektet GRZ-UNDP, Governance 
Programme, som är ett samarbete mellan zambiska 
myndigheter och FN:s utvecklingsprogram, bidragit 
till att stärka kvinnors politiska deltagande och egen-
makt, med särskilt fokus på nationell nivå och i parla-
mentet. Programmet har bland annat bidragit till att 
ta fram en strategisk plan för att öka kvinnors delta-
gande i beslutsfattande organ, lobbying för att en lag 
om könsbaserat våld ska implementeras, träning i 
ledarskap för kvinnor samt bidrag till rekommenda-
tion om att avska�a en könsdiskriminerande lag. I det 
regionala projektet RCC Kvinnligt Entreprenörskap 
på Västra Balkan är huvudsyftet att öka kvinnors eko-
nomiska deltagande och egenmakt samt förbättra 
arbetsförhållanden. Insatsen har bidragit till stärka ett 
regionalt nätverk för organisationer som arbetar med 
kvinnliga företagare. Projektet har bland annat bidra-
git till att kvinnligt företagande blivit mer accepterat 
och prioriterat på politisk nivå.  

RFSU:s projekt Men as Equal Partners i Tanzania 
har syftat till att engagera män för att stärka kvinnors 
och mäns sexuella och reproduktiva hälsa och rättig-
heter (SRHR). Projektet har bidragit till att förändra 
attityder till SRHR, och är också ett exempel på vårt 
arbete med män och pojkar som förändringsaktörer 
för jämställdhet. 

I Afghanistan är kvinnors och flickors utbildning prio-
riterat. Landet är ett av de länder som har lägst läs- och 
skrivkunnighet i världen, bara 15 procent av kvinnorna 
över 15 år kan läsa och skriva. Tack vare stödet till 
Unescos alfabetiseringsprojekt, vars mål var att öka både 
läs- och skrivkunnigheten och yrkeskunnande, har 
175 500 personer genomgått grundläggande alfabetise-
ringskurser, varav två tredjedelar har varit kvinnor.  

Organisationen Kvinna till Kvinnas projekt i 
Kosovo genomförs tillsammans med Kosovo 
Women’s Network. Där har syftet varit att öka respek-
ten för kvinnors rättigheter samt demokrati och fred. 
Det har skett bland annat genom att projektet har 
bidragit till säkerhet för kvinnor samt skydd mot 
direkt och strukturellt könsbaserat våld i postkonflikt. 
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Afghanistan och Libyen visar hur krig, konflikt och 
kris gör att jämställdhet nedprioriteras och att det blir 
svårare att genomföra insatsen. I Afghanistan har det 
på grund av konflikten, men också utbildningsminis-
teriets rekryteringsförfarande, varit svårt att rekrytera 
kvinnliga samordnare till ett Unesco-program. Det har 
begränsat möjligheten till utvärdering och uppföljning 
av kurser med kvinnliga deltagare. Sida har tillsam-
mans med övriga bidragsgivare fört en kontinuerlig 
dialog med Unesco och ministeriet kring frågan.  

Samtidigt kan kris också innebära möjligheter. En 
insats i Bosnien-Herzegovina visar hur det i samband 
med en översvämning väcktes ett engagemang för 
betydelsen av jämställdhet i krishantering och klimat-
förändringar. Det ledde till att man formulerade 
handlingsplaner för jämställdhet och mänsklig säker-
het i naturkatastrofer. 

Samarbete mellan olika samarbetsparter och mel-
lan olika samhällsaktörer kan också vara en utma-
ning. I exempelvis Zambia var dödläget mellan reger-
ingen och det civila samhället det största hindret för 
genomförande av GRZ-UNDP:s Governance Pro-
gramme för kvinnors politiska deltagande och egen-
makt. En annan utmaning är när den nationella aktö-
ren blir alltför beroende av stöd utifrån.  

Bedömning
Sida finansierar jämställdhetsinsatser inom alla sekto-
rer. En framgångsfaktor är att möta utmaningar uti-
från flera olika aspekter, eftersom både sektorer och 
arbetssätt överlappar varandra. I insatser för att 
främja jämställdhet och kvinnors rättigheter och 
egenmakt behövs ett brett angreppssätt där olika 
delar av kvinnors/flickors och mäns/pojkar liv hålls 
samman för att nå resultat. Jämställdhetsarbetet krä-
ver tid. Att skapa förutsättningar för att bedriva arbe-
tet långsiktigt är centralt. 

Erfarenheten av att konsekvent ha bedrivit ett jäm-
ställdhetsarbetet har lärt oss att de insatser där jäm-
ställdhet är ett huvudsyfte ger tydligast resultat. I 
insatser där jämställdhet är ett delsyfte bidrar det ofta 
till generellt bättre allmänna resultat, men inte lika 
tydligt när det gäller jämställdhet. Erfarenheterna 
visar även att utmaningarna blir större i samband 
med kris, krig och konflikt. Därför är det särskilt vik-
tigt att vi i högre utsträckning bevakar jämställdhets-
arbetet under sådana omständigheter samt återan-
vänder goda exempel och erfarenheter inom 
området. Årets arbete, inte minst genom den strate-
giska utvärderingen, bekräftar att dialog som instru-
ment för att främja jämställdhet är centralt och bör 
prioriteras även i fortsättningen.

Projektet har dessutom bidragit till att kvinnoorgani-
sationer vågat tänka innovativt och därigenom blivit 
mer socialt och ekonomiskt involverade i samhället. 

I det globala projektet MAVC Grand Challenge for 
Development driver Sida konsekvent jämställdhets-
frågan genom deltagande i styrgruppen. Även om de 
flesta projektanslag saknar ett jämställdhetsperspektiv 
finns goda exempel. Den sydafrikanska organisatio-
nen Foundation for Professional Development har 
utvecklat en app, som fångar upp och underlättar 
dokumentation kring kvinnor som utsatts för sexuellt 
våld. Appen ger exempelvis kvinnor en möjlighet att 
konfidentiellt dela sina erfarenheter och stärka deras 
tillgång till rättshjälp. Arbetet bidrar också till att för-
bättra samordningen mellan serviceinstitutioner för 
hälsa, juridisk rådgivning med mera. Inom ramen för 
MAVC ges även stöd till den pakistanska organisatio-
nen Digital Rights Foundation som arbetar med 
säkerhetsutbildning för kvinnor på landsbygden. I 
miljöer som präglas av extremism och konflikt tränar 
de kvinnor i att undvika risker och social kontroll vid 
användning av digitala verktyg och medier

Det finns också exempel på hur jämställdhet inte-
grerats som ett delsyfte. I Islamic Reliefs projekt i 
Tchad har ett jämställdhetsperspektiv, vid sidan av ett 
miljö- och konfliktperspektiv, integrerats i ett arbete 
som ska utveckla resiliens på kommun-, hushålls- och 
individnivå. Projektet har haft en ambition att bryta 
underordning genom att stärka kvinnors egenmakt 
och roll i samhället. Majoriteten av de lantbrukshus-
håll som fått stöd har varit ledda av kvinnor, och kvin-
nor är i högre grad representerade i ledningsgrupper. 
I den regionala insatsen Towards A Sustainable 
Development of  Greater Mekong Sub-region har 
jämställdhet integrerats i ett projekt för klimatanpass-
ning, bland annat genom att kvinnor definierats som 
en särskilt viktig målgrupp. Här har kvinnors roll 
både när det gäller anpassning till klimatförändringar 
och delaktighet i beslutsfattande adresserats.

Dialog används i många insatser som ett strategiskt 
instrument. Ett exempel är projektet BBC Media 
Action Tikambe i Zambia, som bland annat produce-
rade ett interaktivt radioprogram för ungdomar med 
syfte att öka medvetenheten om sexuell och reproduk-
tiv hälsa och rättigheter. Programmet bannlystes med 
hänsyn till opassande språk, men genom dialog med 
media och representanter för hälsomyndigheten lyck-
ades den svenska ambassaden häva bannlysningen.

Exempel på utmaningar 
Sidas arbete påverkas framför allt av utmaningar 
under implementeringen av insatserna. Exempel från 
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hade jämställdhet som huvudsyfte och att stödet till 
kvinnorättsorganisationer och institutioner i sköra sta-
ter har nästan tredubblats de senaste fem åren.

Vi har under 2015 även bidragit till att genomföra 
New Deal for Engagement in Fragile States. I Soma-
lia anpassades insatserna till den så kallade Compact, 
som bidragsgivare och somaliska regeringsföreträdare 
år 2013 fastställde för att stärka fred- och statsbyg-
gande i Somalia. Ambassaden i Naoribi har under 
2015 deltagit mycket aktivt i samordnings- och 
arbetsgrupper. 

Exempel på resultat 
Insatserna i det slumpmässiga urval som redovisas 
här visar på ett brett engagemang för att stärka fred-
liga samhällen och öka frihet från våld.  

Sida har bidragit till att stärka konfliktanalysen 
inom FN-systemet genom stöd till FN:s utvecklings-
program (UNDP) och FN:s politiska kontor 
(UNDPA). Freds- och utvecklingsrådgivare har till-
satts i 17 länder för att arbeta med konfliktanalys, 
rådgivning och dialog tack vare finansiering från flera 
givare. En oberoende studie konstaterar att insatsen 
resulterat i ett ovanligt fruktbart samarbete inom FN-
systemet om konfliktförebyggande och fredsbyggande. 
Det har till exempel varit användbart som redskap för 
FN i arbetet med att lösa och förebygga konflikter till-
sammans med lokala parter. I Bosnien-Hercegovina 
har programmet resulterat i en nationell plattform för 
dialog i syfte att stärka gräsrötters möjlighet att 
påverka nationell politik. Det har också gjort det möj-
ligt med en mer konfliktkänslig ansats i FN:s landpro-
gram. I Sri Lanka gav Sida stöd till en nationell opi-
nionsundersökning, som följdes upp av en strategisk 
konfliktbedömning gemensam för UNDP och 
UNDPA och där fokus låg på hantering av ökande 
religiösa motsättningar. 

Vårt arbete med statsbyggnad sker bland annat 
genom stöd till säkerhetssektorreform (SSR). I bland 
annat Serbien har vi inriktat stödet på bland annat 
stärkt demokratisk kontroll av säkerhetssektorn samt 
mer systematiska interna kontrollmekanismer inom 
polisväsendet. Vi ger också stöd till statsbyggnad 
genom bidrag till Justice and Security Trust Fund i 
Liberia. Stödet består av kapacitetsutveckling av fem 
institutioner inom rättsväsende och säkerhet och har 
fokus på bättre samverkan mellan polis, immigration, 
kriminalvård och åklagarmyndigheten.

Vårt stöd till fredsbyggande, försoning och främ-
jande av dialog illustreras av stödet till Rwanda Peace 
Education Programme. Målet är social sammanhåll-
ning, pluralism, kritiskt tänkande, engagemang för 

4.3 Fredliga samhällen och frihet från våld

SIDAS REGLERINGSBREV

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
År 2015 har antalet våldsamma konflikter ökat och 
flera har eskalerat. Den negativa utvecklingen har 
framför allt skett i Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA), där särskilt Syrien, Irak och Libyen har 
drabbats av ökande våldsam konflikt, sekteristiskt 
våld, terrorism och inbördeskrig. Detta gäller även 
Ukraina och Mali. Ett tydligt tecken på ökande våld-
samma konflikter är att antalet flyktingar och intern-
flyktingar ökar. FN:s flyktingorgan (UNHCR) upp-
skattar att över 60 miljoner människor är på flykt 
undan krig och våld, vilket är den högsta si�ran 
sedan andra världskriget. 2014 fanns en tredjedel av 
de människor som blivit internflyktingar i Irak och 
Syrien. Vi konstaterar också att förekomsten av köns-
relaterat våld i vissa sammanhang nått alarmerande 
nivåer, och att kvinnors deltagande i fredsprocesser 
fortsätter att vara lågt.

En allt större andel av biståndet genom Sida går till 
länder präglade av konflikter, våld och avsaknad av 
mänsklig säkerhet. Av de 50 länder som OECD:s 
biståndskommitté (DAC) kategoriserade som svik-
tande stater har Sida verksamhet i nära hälften av 
dessa. Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Demo-
kratiska republiken Kongo (DRK), Etiopien, Guate-
mala, Irak, Kenya, Liberia, Mali, Myanmar, Pales-
tina, Rwanda, Somalia, Sudan,  Sydsudan, Uganda, 
Zimbabwe och Syrien, samt regionala insatser i 
MENA och Afrika söder om Sahara. Arbetet inriktas 
bland annat på folkligt deltagande i freds processer, 
konfliktlösning och försoning på lokal och nationell 
nivå, fredsvinster, freds- och statsbyggnad, minskat 
könsrelaterat våld samt FN:s säkerhetsråds resolution 
1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Det tematiska området är väl integrerat i verksam-
heten. Av det följer att en dryg tredjedel av våra insat-
ser har konflikthantering, fred och säkerhet som 
huvud- eller delsyfte. Cirka nio procent av insatserna 
har konflikthantering, fred och säkerhet som huvud-
sakligt syfte och 26 procent har det som ett delsyfte.

Sida har under året stärkt genomförandet av FN:s 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet, såväl globalt som inom länder. 16 procent 
av Sidas utbetalda medel år 2014 till sköra stater 
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förbättrad samordning av policy i Sahel när det 
gäller att förebygga konflikter. 

 ■ Vi har gett stöd till att stärka AU:s kunskaper när 
det gäller fredsbevarande styrkor och deras för-
måga att förebygga och bekämpa våld mot barn i 
väpnade konflikter. Samarbetet mellan AU och 
Rädda barnen har resulterat i ett system för data-
hantering, läroplaner, utbildningar samt partner-
skap med bland annat Unicef.

Sida har vidare bidragit till stöd för demobilisering av 
före detta stridande i Rwanda, vilket bland annat har 
lett till att 4 000 personer demobiliserats från Rwan-
das försvarsmakt. Behovet av demobilisering har nu 
tillgodosetts i form av återanpassning till ett civilt liv. 
Av de före detta stridande har 62 procent fått återan-
passningsstöd och är ekonomiskt aktiva. 77,6 procent 
av männen och 91 procent av kvinnorna rapporterar 
att de har blivit socialt accepterade i sina samhällen. 
Det kan i sin tur underlätta hanteringen av grundor-
sakerna till konflikten.

Exempel på utmaningar
Oförutsedda kriser har lyft fram vikten av flexibilitet, 
bland annat ebola-krisen i Västafrika. Till exempel 
försenades ett resiliensprojekt, som drevs genom 
Interpeace. Krisen innebar också möjligheter att dra 
lärdomar av såväl sårbarhet som konflikt i Liberia. 
Dessa lärdomar har nu integrerats i Sidas metodar-
bete.

Under 2015 har förändrade politiska omständig-
heter påverkat arbetet, bland annat programmet för 
demobilisering och återintegrering av före detta stri-
dande i Rwanda. Den politiska situationen i Västafrika 
har påverkat vårt medlingsstöd till Ecowas. Tack vare 
samarbetspartners flexibla tillvägagångssätt har utma-
ningen kunnat hanteras och programmen läggas om.

Utbetalningarna för det regionala stödet med fokus 
på fred och säkerhet i Afrika har ökat med 26 procent 
jämfört med föregående år. Vi bedömer att mer kan 
göras för att främja kvinnor, fred och säkerhet. I dag 
pågår ett aktivt arbete för att stärka detta engage-
mang och för att stötta fler afrikanska organisationer. 

Ytterligare utmaningar ligger i att identifiera risker 
på en bra nivå tillsammans med våra samarbets-
partners och skapa beredskap för att arbeta efter 
alternativa planer för att nå målen, vilket blev aktuellt 
under till exempel ebolakrisen och inbördeskriget i 
Sydsudan. 

mer fredliga samhällen och attitydförändringar. Tack 
vare stödet ingår nu fredsutbildning i Rwandas nya 
läroplan, som omfattar förskola, grundskola och gym-
nasiet och riktar sig till både skolelever och lärare. 

Sidas stöd till Life & Peace Institute har bidragit till 
stärkt förmåga av existerande lokala konfliktlösnings-
mekanismer att fredligt hantera konflikter i östra 
DRK, framför allt i markrelaterade konflikter. Jäm-
ställdhetsperspektivet har med framgång integrerats i 
konflikthanteringen genom aktivt kvinnligt delta-
gande i de lokala konfliktlösningsfora

Vi har vidare bidragit till dialog, förtroendeska-
pande åtgärder och integrering av ett jämställdhets- 
och barnperspektiv i ett antal afrikanska organisatio-
ner som verkar för mänsklig säkerhet och fredliga 
samhällen:

 
 ■ Det Senegalbaserade Gorée-institutets forskning 

och praktiska arbete med grundorsaker till konflik-
ter. Målet är att främja politisk dialog och att stärka 
demokrati i Afrika. Konkreta resultat är bland 
annat att indikatorer har tagits fram för att mäta 
institutionell kapacitet och mänsklig säkerhet i 
Västafrika. I Guinea-Bissau har Women’s Watch 
verksamhet för valövervakning givit kvinnor en 
chans att delta i det konfliktförebyggande arbetet 
relaterat till val och i Kongo-Brazzaville genomför-
des utbildningar av 200 valövervakare samt av 100 
kvinnliga kandidater med fokus på jämställdhetsas-
pekter i valprocesser.  

 ■ Organisationen Accord har bidragit till forskning 
om polisarbete i Afrikanska unionen (AU) och FN:s 
fredsbevarande insatser, bland annat Unmiss och 
Amisom. Den senare har fokus på ett integrerat 
jämställdhetsperspektiv. 

 ■ De västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap 
(Ecowas) har fått stöd för att öka organisationens 
kapacitet som medlings- och fredsskapande aktör. 
Det har resulterat i 14 ”verktygslådor” för medling 
inom olika teman i regionen. Det är dock för tidigt 
att säga något om hur de har använts. 

 ■ Det afrikanska Institutet för säkerhetsstudier (ISS) 
har som övergripande mål att stödja mänsklig 
säkerhet i Afrika genom policyförslag, teknisk assis-
tans och kapacitetsbyggnad till intressenter – makt-
havare, civilsamhället, akademin och forskarsam-
hället samt den privata sektorn. ISS arbete har 
bidragit till förbättrade polisinsatser i fredsbeva-
rande trupp, stöd till sex afrikanska länders genom-
förande av FN:s vapenhandelsfördrag (Arms Trade 
Treaty, ATT), ökad kapacitet till vittnesskydd samt 
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Bedömning
Exemplen ovan visar bredden i Sidas arbete för att 
stärka fredliga samhällen och frihet från våld. Denna 
breda ansats bedöms som framgångsrik och nödvän-
dig för att få genomslag på kort, medellång och lång 
sikt.

En kombination av globala, regionala och landspe-
cifika insatser har ett bra resultat. Vi behöver dock 
arbeta mer för att säkerställa synergier mellan global, 
regional och bilateral strateginivå när det gäller insat-
ser för att främja fredliga samhällen och frihet från 
våld.

Att säkerställa ett långsiktigt engagemang för freds- 
och statsbyggnad, samt systematiskt stärka konfliktfö-
rebyggande och konfliktkänslighet, är utmaningar 
inom det tematiska området. Det långsiktiga engage-
manget är främst beroende av regeringens strategi-
styrning. Den har utvecklats mot femåriga strategier, 
även när det gäller områden i våldsam konflikt och 
avsaknad av mänsklig säkerhet, vilket är positivt efter-
som det ökar möjligheten att åstadkomma en mer 
systematisk ansats till konfliktförebyggande och analys 
av konfliktkänslighet. 
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4.4 Demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer

SIDAS REGLERINGSBREV

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
Globalt sett är respekten för mänskliga rättigheter 
och demokrati betydligt bättre än för 25 år sedan. 
Men sedan 2005 har antalet länder som rör sig mot 
mer demokrati varit färre än antalet länder där för-
trycket ökar. Under 2014 rörde sig 33 länder i rikt-
ning mot mer demokrati, medan förtrycket ökade i 
61 länder. Det är den största skillnaden sedan trenden 
inleddes för tio år sedan. Allvarliga hot mot medbor-
gerliga rättigheter (yttrandefrihet, organisations- samt 
mötesfrihet) förekommer i 96 länder, vilket innebär 
att sex av sju människor bor i länder där deras frihe-
ter hotas. Problembilden för verksamheten domineras 
av att utrymmet för civila samhällets aktörer, journa-
lister, försvarare av mänskliga rättigheter, kvinnorätts-
kämpar samt anti-korruptionsföreträdare är mindre i 
dag än någon gång under de senaste tio åren.

Samarbetspartner i många regioner fortsätter att 
möta starkt motstånd, ofta med inslag av våld och hot 
och en internationell trend att öka regleringen av 
civilsamhällets organisationer, medieaktörer samt 
journalisters möjligheter att verka fritt påverkar 
många av våra samarbetsorganisationer. Det civila 
samhället förbättrar kontinuerligt sin kapacitet att 
möta dessa utmaningar, men situationen är samtidigt 
svårare än på mycket länge. Till problembilden hör 
strängare villkor för registrering, finansiering och 
verksamhet.

Det civila samhället har stor betydelse för demo-
kratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga 
 rättigheter. Dess organisationer (CSO) kan skapa 
medvetenhet om individers rättigheter, mobilisera 
människor och stärka deras kapacitet att utkräva sina 
rättigheter. De kan också ha en viktig roll som opini-
onsbildare för att påverka allmänhet och besluts-
fattare. 

För att åstadkomma demokratisering och långsik-
tigt förändrade maktrelationer mellan medborgare 
och politiska eliter krävs att stöd till mindre organisa-
tioner inom civilsamhället, med stark kapacitet inom 
påverkansarbete i samarbetsländerna, kompletteras 
med stöd till organisationer och rörelser som kan föra 
samman större grupper med bredare medlemsbaser 

och starkare social förankring. Det skapar därmed 
uthållighet för att åstadkomma förändring. Social och 
politisk förändring är beroende av en maktbas som 
kan tvinga fram reformer som går emot olika eliters 
egenintressen. Majoriteten av Sidas stöd går till att 
stärka aktörer för demokrati och mänskliga rättighe-
ter i det civila samhället. Erfarenheter visar att det 
även i fortsättningen är en utmaning för många sam-
arbetsorganisationer att länka verksamheten till breda 
sociala rörelser och grupperingar. 

Demokrati och mänskliga rättigheter motsvarar 
cirka 30 procent av Sidas totala utbetalningar. Även 
om demokratiutvecklingen är negativ i flera samar-
betsländer, sker framsteg på insatsnivå särskilt i de fall 
där vi agerat med flexibilitet och förmåga att anpassa 
verksamheten till förändrade omständigheter. Som 
exempel kan nämnas MENA-regionen och Myanmar, 
där en ofta oförutsägbar politik gör att en flexibel 
insatshantering är avgörande för att uppnå resultat. 

Stöd till kvinnors rättigheter och jämställdhets-
arbete har haft framgångar. Det gäller exempelvis 
lagstiftning för ökad jämställdhet och sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.

I stödet till o�entliga institutioner baserade på 
demokratiska principer dominerar insatser inom 
o�entlig förvaltning. Detta stöd är mindre omfattande 
och går i huvudsak till insatser som är direkt riktade 
till kvaliteten och opartiskheten i myndighetsutövan-
det. Positiva resultat rapporteras främst inom o�entlig 
finansiell styrning, ofta med inslag av twinning mellan 
myndigheter i samarbetsländerna och Sverige, till 
exempel inom revision. 

Rättighetsperspektivet är väl integrerat i alla sekto-
rer inom Sidas verksamhet. Det bidrar därmed till att 
nå resultat när det gäller mänskliga rättigheter, även 
inom sociala sektorer som hälsa och utbildning.

Exempel på resultat 
Stödet till Union of  Tanzania Press Clubs (UTPC) är 
en av de slumpmässigt utvalda insatser som stämmer 
överens med analysen ovan. Vi stödjer en aktör inom 
området medie- och yttrandefrihet i ett sammanhang 
där hot förekommer. Tanzania har ett flerpartisystem, 
men med ett dominerande regeringsparti som har 
haft makten sedan självständigheten. Parlamentet 
väntas anta en ny medielagstiftning, Media Services 
Bill som inskränker journalisters möjlighet att arbeta. 
Samtidigt har vi uppnått goda resultat på aktivitets-
nivå. Under 2014 har exempelvis regionala pressklub-
bar ökat antalet artiklar och program med 126 pro-
cent. Totalt har 205 artiklar, 106 bilder och 760 
radio- och TV-program publicerats och sänts och 300 

Kap_43_45.indd   33 2016-03-30   12:34



34

RESULTATREDOVISNING PER TEMA

Sidas årsredovisning 2015

Globalt stöd till organisationer har bidragit till vik-
tiga framgångar inom yttrandefrihet genom att inter-
nationella normer har införlivats i nationella lagar 
och institutioner. Organisationen Article 19 rapporte-
rar resultat inom flera områden. Exempelvis bidrog 
organisationen till arbetet med Tunisiens nya konsti-
tution, där medie- och yttrandefrihet ingår och för-
bättrad lagstifning om rätten till information.Article 
19 är i dag den enda internationella organisation som 
har fått ett formellt mandat att bistå med teknisk och 
juridisk expertis inom området. Sida har också bidra-
git till riktade insatser för att uppmärksamma hbtq-
personers rättigheter, bland annat genom stöd till 
IDAHOT Committee och deras arbete kring hbtq 
och yttrandefrihet. Vårt samarbete med andra inter-
nationella aktörer har bland annat lett till att FN 
antagit en resolution som starkt fördömer våld mot 
hbtq-personer och att FN:s specialrapportörer gjort 
ett gemensamt utlåtande. I Brasilien har en ny lag 
införts – Civil Rights Framework for Internet – som 
stärker skydd för yttrandefrihet på internet. Lagen ses 
som mycket progressiv till sitt innehåll, men även pro-
cessen att utarbeta lagen har lyfts fram som mycket 
inkluderande och med deltagande från Article 19.

Exempel på utmaningar 
De stora trenderna inom demokrati och mänskliga 
rättigheter som visar på krympande utrymme för 
aktörer att verka och ökat förtryck är den största 
utmaningen för vår verksamhet. Vi behöver agera 
flexibelt och proaktivt för att stärka aktörer och insti-
tutioner som kan stå emot utvecklingen och verka för 
öppnare samhällen. Insatserna i sig visar ofta resultat, 
men den globala trenden bryts inte. Utmaningen är 
att kombinera lokalt, regionalt och globalt arbete för 
att vända trenden globalt i samverkan med andra 
utvecklingsaktörer. I detta avsnitt ger vi några exem-
pel på utmaningar utifrån några insatser.

Restriktiv lagstiftning har försvårat mediers uppdrag, 
journalisters arbete och yttrandefrihet i allmänhet och 
detta utgör en central utmaning för att skydda det 
demokratiska utrymmet och yttrandefrihet. På regional 
nivå är Sydostasien ett exempel, där sju av elva länder 
har infört begränsande medierelaterad lagstiftning.

Sidas regionala nyckelpartner The Southeast Asian 
Press Alliance, SEAPA, uttrycker stor oro även för 
annan lagstiftning, till exempel hur lagar relaterade 
till nationell säkerhet, uppvigling och förtal används 
för att beskära press- och yttrandefrihet. Stödet till 
SEAPA bidrar till att synliggöra problemen, men ska 
också stärka en oberoende mediesektor som kan mot-
verka inskränkningar i pressfriheten. 

journalister har blivit medlemmar i pressklubbar. Det 
är i nuläget svårare att visa resultat på längre sikt 
(outcome-nivå), men det faktum att den repressiva 
lagstiftningen tillfälligtvis har stoppats i parlamentet 
skulle kunna vara ett resultat som insatsen har bidra-
git till.

På landnivå har stöd till kvinnors rättigheter och 
jämställdhetsarbete haft framgång. Ett exempel är 
stödet i Moçambique till Diakonia Civil Society Sup-
port. Stödet ingår i det bredare programmet till civila 
samhället AGIR. Denna form av stöd – där Sida via 
en svensk partnerorganisation förmedlar stöd till 
nationella partnerorganisationer – är vanlig. Stödet 
har varit långsiktigt, vilket gör det möjligt att disku-
tera resultat även på outcome-nivå. I en aktuell rap-
port listas resultat inom lagstiftning för ökad jäm-
ställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, liksom minskad förekomst av våld mot 
kvinnor. Programmet har bidragit till att öka medve-
tenheten hos rättsliga institutioner om problemen. 
Insatsen bekräftar goda resultat även från andra jäm-
ställdhets- och hbtq-relaterade insatser, där lagstift-
ning, informations- och kommunikationsteknologi- 
(ICT) och yttrandefrihetsfrågor ofta ingår som 
komponenter på såväl normativ som verksamhets-
nära nivå.

Det finns tydliga resultat att redovisa även från län-
der som befinner sig i konflikt och där politiskt för-
tryck och osäkerhet dominerar. I dessa länder har 
flexibilitet i genomförandet varit avgörande för insat-
sens framgång. I Libyen stödjer vi Creative Learning: 
Libya Human Rights Project (LHRP). Programmet 
har bidragit till ökad medvetenhet om mänskliga rät-
tigheter och demokrati inom såväl grundutbildning 
som högre utbildning i landet. I samarbete med aktö-
rer i det civila samhället har studenter, föräldragrup-
per och lärare motverkat auktoritära tendenser i sam-
hället och från statliga myndigheter. Unga företrädare 
för studenter och civilsamhället har deltagit i presen-
tationer inför FN:s råd för mänskliga rättigheter när 
det gäller Libyen Universal Periodic Review (UPR). 
Det har bidragit till att stärka kapaciteten inom stu-
dentrörelser och civilsamhället. År 2014 förvärrades 
säkerhetssituationen i sådan utsträckning att interna-
tionell personal evakuerades till Tunisien. Genom 
flexibel omställning kunde dock projektet fortsätta att 
verka framgångsrikt från Tunisien. Det kunde ske 
genom samarbete med libyska aktörer och skolor i 
exil samt ett antal libyska MR-aktörer verksamma i 
Tunisien. Insatsen visar tydligt att det går att nå goda 
resultat, åtminstone i ett kortare perspektiv, även när 
omständigheterna förändras. 
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resultat på utfallsnivå. Långsiktiga resultat inom 
demokrati och mänskliga rättigheter måste delvis 
mätas i termer av förändrade attityder, exempelvis 
förtroende för statliga institutioner som parlament, 
politiska partier samt valmyndigheter. För att öka 
möjligheterna till resultatredovisning på utfalls- och 
e�ektnivå bör kvantitativa indikatorer kombineras 
med kvalitativ rapportering. Då kan man få en rele-
vant och realistisk resultatredovisning. 

Bedömning
Stödet till aktörer i det civila samhället i samarbetslän-
derna är fortfarande begränsat till dem som har en 
stark kompetens inom påverkansfrågor. Stödet till 
organisationer med en bredare social bas och tydlig 
kapacitet att åstadkomma demokratisering är inte lika 
väl representerade. 

Inom CSO-stödet behöver Sida därför en bättre 
balans mellan professionella, mindre påverkansaktö-
rer och socialt bredare förankrade organisationer och 
rörelser i samarbetsländerna. Stöd till organisationer 
som verkar för kvinnors rättigheter är ett positivt 
undantag. Baserat på goda erfarenheter av stöd till 
kvinnorättsorganisationer är det vår bedömning att 
samarbete med det civila samhället i högre utsträck-
ning bör riktas mot organisationer med bred social 
förankring, och där kopplingar till politiska partier 
och parlament är en del av strategin för att uppnå 
demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. 
Detta, tillsammans med utökat stöd till o�entliga 
institutioner, baserat på demokratiska principer, skulle 
ge oss bättre förutsättningar att uppnå långsiktigt 
hållbara resultat inom sektorn. Behovet att ytterligare 
stärka insatser inom o�entlig förvaltning har sin 
grund i att god, tillgänglig statsförvaltning är en förut-
sättning för utveckling och för statens kapacitet att 
svara upp mot civilsamhällets förväntningar och krav 
på deltagande. Samtidigt behövs ökat stöd till o�ent-
liga institutioner som är direkt knutna till den demo-
kratiska processen, till exempel valmyndigheter, poli-
tiska partier och parlament. Detta stöd innehåller 
redan i dag positiva resultat. Stödet till demokratiska 
valprocesser bör öka för att kunna nå högre målupp-
fyllelse. 

Sammantaget fortsätter insatserna inom stödet till 
demokrati och mänskliga rättigheter att uppvisa god 
kvalitet på aktivitetsnivå och utfallsnivå, trots ökat för-
tryck och ett krympande utrymme för det civila sam-
hället att agera. Resultat på utfallsnivå när det gäller 
långsiktigt stöd visas främst i slutet av insatsperioden. 

Organisationen Asia Indigenous People Pact 
(AIPP) är inriktad på kapacitetsutveckling för journa-
lister och aktivister i syfte att lyfta fram ursprungs-
befolkningars villkor och rättigheter i Kambodja, 
Indonesien, Nepal, Filippinerna och Thailand. Vår 
utvärdering av stödet till AIPP visar på stärkt kapaci-
tet hos journalister och aktivister att rapportera om 
ursprungsbefolkningars förhållanden. Stödet har 
också bidragit till nätverk för journalister, aktivister och 
medierepresentanter i Asien, stärkt kapacitet hos med-
ieaktörer, framför allt inom lokalradio, samt mer rap-
portering om ursprungsbefolkningars förhållanden.

I flera av våra samarbetsländer lyfts korruption 
fram som ett hinder för utveckling. Därför ger Sida 
stöd till statliga aktörer inom exempelvis riksrevision 
samt till organisationer inom civilsamhället och med-
ieaktörer med tydliga målformuleringar kring trans-
parens och korruption. Det faktum att korruption 
hämmar utveckling motiverar oss att även fortsätt-
ningsvis stärka arbetet mot korruption, inte minst 
inom o�entlig förvaltning. Det kan ske genom att 
hitta nya sätt att motverka korruption, till exempel 
genom ökat samarbete med oberoende anti-korrup-
tionsmyndigheter. (Se avsnitt 3.9 för ytterligare dis-
kussion om korruptionsproblematiken.)

En utmaning i konflikt- och postkonfliktmiljöer är 
att säkerställa övergången mellan humanitära och 
fredsbevarande insatser till långsiktigt och uthålligt 
statsbyggande. Ett exempel är den snabbt växlande 
säkerhetssituationen i Somalia, där kriget mot främst 
den terroriststämplade organisationen Al-Shabaab 
ständigt ändrar förutsättningarna att implementera 
programmet. Vi har bemött detta bland annat genom 
samarbete med olika fredsbevarande styrkor. Det har 
gjort det möjligt att kombinera insatser i olika urbana 
miljöer och att genomföra utbildning och kapacitets-
byggande på lokal nivå. Det finns dock risker med 
programmen och insatserna kräver stor flexibilitet 
och en ständig dialog om vad som är rimliga åtgärder 
och resultat.

Säkerhetsrelaterade händelser inom området ytt-
randefrihet och ICT, med fokus på attacker mot ICT-
infrastruktur samt ökad övervakning, är en utmaning 
för såväl samhällen som för biståndet. Vi ger riktat 
stöd till aktörer som arbetar specifikt för att möta 
utmaningar inom övervakning och ICT-infrastruktur, 
ofta i de mest ofria länderna. Exempelvis finns inom 
den globala resultatstrategin för demokratisering och 
mänskliga rättigheter ett särskilt resultatområde med 
sådan inriktning. Där bedöms resultatet som gott.

De flesta insatser redovisar resultat främst på akti-
vitetsnivå, medan det är en utmaning att belägga 
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4.5 Inkluderande och hållbar ekonomisk 
utveckling

SIDAS REGLERINGSBREV

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
Många samarbetsländer 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 bland annat att 
tillväxten i många fall skett i sektorer som skapar få 
arbeten och att många marknader exkluderar fattiga. 
Vidare är samverkan mellan utbildningssystem och 
arbetsmarknad otillräcklig i många samarbetsländer. 

Den informella sektorn är fortsatt stor och viktig för 
samarbetsländernas ekonomier och för fattiga män-
niskors inkomster, men erbjuder liten trygghet. Bristen 
på strukturomvandling gör att utvecklingen mot mer 
produktiv sysselsättning går långsamt. Den formella 
privata sektorn är i många samarbetsländer outveck-
lad och liten, och sammanblandning mellan privata 
och o�entliga intressen och aktörer försämrar möjlig-
heterna till ansvarsutkrävande och att bekämpa kor-
ruption. Konflikter och politisk instabilitet påverkar 
ekonomisk utveckling negativt, vilket har varit extra 
tydligt under 2015. 

Sida har mot den bakgrunden valt att arbeta med 
att stärka fattiga människors möjlighet till produktiv 
sysselsättning, bland annat genom att stödja utbild-
ning samt bidra till förbättrad tillgång till social trygg-
het. Vi stödjer också mer inkluderande marknader 
med fokus på en utveckling av den privata sektorn. 
Avsikten är att skapa produktiva jobb och möjligheter 
för ökad handel. 

Under året har vi särskilt fokuserat på sociala 
trygghetssystem och frågor som rör sysselsättning, för 
att på så sätt uppmärksamma ojämlikhet och bidra till 
en inkluderande utveckling. Genom stöd till sociala 
trygghetssystem kan biståndet nå viktiga resultat i 
form av ökad motståndskraft mot exempelvis ekono-
miska och miljörelaterade chocker hos sårbara indivi-
der och hushåll. 

Exempel på resultat 
Att utveckla och utnyttja synergier mellan insatser i 
olika delområden har visat sig framgångsrikt. Exem-

pel finns både på regional nivå och på landnivå. Det 
kan handla om synergier mellan specifika insatser 
inom ekonomisk integration och handel, näringsliv 
och finansiella system. Vidare har ett e�ektivt stöd till 
inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling krävt 
att Sida stödjer och arbetar med olika aktörer i sam-
hället, allt från privata aktörer till civilsamhället och 
regeringar.

Svenskt stöd har bidragit till att skapa produktiva 
sysselsättningstillfällen och nya småföretag i flera 
samarbetsländer. Genom stöd till ett Global Village 
Energy Programme i Kenya, Rwanda, Tanzania och 
Uganda har 2 700 arbetstillfällen skapats i små och 
medelstora företag inom förnybar energi. Kvinnor 
upptog 40 procent av dessa arbetstillfällen. Stöd till 
jobbskapande i produktiva företag i Bosnien-Herce-
govina har bidragit till 133 arbetstillfällen. I Gaza på 
Västbanken och i östra Jerusalem har 558 kvinnor fått 
utbildning inom ”start-your-business” och stöd för att 
utveckla a�ärsplaner. Det har lett till att 298 nya små-
företag har etablerats. Det långsiktiga målet är att 
kvinnorna och deras familjer ska ta sig ur behovet av 
socialbidrag genom att etablera småföretag och på 
sikt bli självförsörjande. 

Tack vare att allt flera använder mobiltelefoner har 
marknaden för finansiella tjänster via mobilen ökat 
kraftigt. Det har gjort att tilllgången till banktjänster 
och krediter har ökat, vilket skapar nya möjligheter 
till ekonomisk aktivitet för fattiga individer och hus-
håll. Genom vårt stöd till programmet Financial Sec-
tor Deepening i Kenya har tillgången till finansiella 
tjänster i Kenya ökat bland den vuxna befolkningen, 
från 19 procent år 2006 till 67 procent år 2013. Stö-
det har även bidragit till utvecklingen av M-Shwari, 
som tillhandahåller finansiella tjänster till fem miljo-
ner kenyaner. Ett globalt program som Sida stödjer i 
tre länder i Afrika och Asien har lett till att antalet 
användare av digitala finansiella tjänster har ökat från 
1 200 till 500 000 i Malawi, samt från 2 500 till 
100 000 användare i Nepal. 

Flera globala och regionala insatser har som mål 
att bidra till bättre förutsättningar för handel. Vårt 
stöd har till exempel bidragit till en plan för upprust-
ning och utbyggnad av hamnen i Mombasa i Kenya. 
Hamnen är en logistisk knytpunkt för hela Östafrika, 
och har sedan många år tillbaka varit en flaskhals för 
globala och regionala transporter på grund av sin 
låga kapacitet. Vi har också bidragit till flera program 
för kompetensutveckling av tullpersonal och företa-
gare. Stödet syftar till reformering av tullhanteringen 
och till att öka kunskap och kompetens när det gäller 
frihandel. 
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Exempel på utmaningar 
Externa faktorer som har påverkat arbetet negativt 
har varit katastrofer, konflikter och politisk instabilitet. 
Två exempel är utbrottet av ebola i Västafrika samt 
jordbävningen i Nepal. I dessa länder stoppade vi 
flera insatser och inriktade arbetet istället på återupp-
byggnad. Ett annat exempel är hanteringen av bistån-
det efter konfliktutbrottet i Sydsudan. Konflikten 
innebar att en planerad investering i infrastruktur 
ställdes in och att medel dirigerades om för att få till 
mer välfungerande transportvägar för humanitära 
varor över gränsen mellan Uganda och Sydsudan. Vi 
har kunnat hanterat dessa situationer tack vare god 
kännedom om utvecklingen i landet eller regionen 
samt genom stor flexibilitet.

Bedömning
Vi bedömer att det svenska biståndet har bidragit till 
en mer inkluderande och hållbar utveckling. Det har 
skett genom att förutsättningarna för ekonomisk akti-
vitet genom handel och företagande har förbättrats, 
liksom förutsättningarna för fattiga människor att 
delta i produktiv sysselsättning. Det senare har blivit 
möjligt tack vare stöd till företagare inom jordbruket 
och genom att stödja en företagsmiljö som främjar 
små och medelstora företag samt handel. Stödet till 
sysselsättning och till sociala trygghetssystem har 
ökat. Utmaningarna är flera och relaterade till struk-
turella utmaningar i samarbetsländerna. Det handlar 
om brist på strukturomvandling, lågproduktivt jord-
bruk, en stor informell sektor, svaga institutioner samt 
instabilitet i de områden där biståndet verkar. Vår 
bedömning är att flexibilitet och kunskap om sam-
manhang har varit viktigt för att hantera utmaning-
arna.
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4.6 Hälsa

SIDAS REGLERINGSBREV

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
Hälsoläget i världen har förbättrats avsevärt under de 
senaste decennierna. Enligt FN:s millenniemålsrap-
port från 2015 har barnadödligheten halverats sedan 
1990, mödradödligheten likaså. Stora framgångar 
har också gjorts med bekämpningen av infektions-
sjukdomar som hiv, tuberkulos och malaria. Fram-
gångarna fördelar sig dock ojämnt och det krävs fort-
farande mycket arbete att för att förbättra 
hälsosituationen för fattiga och marginaliserade grup-
per. Barnadödligheten är 14 gånger högre i utveck-
lingsregionerna än i andra delar av världen, enligt 
samma rapport. Årligen dör nära 250 000 kvinnor 
och flickor i Afrika söder om Sahara i komplikationer 
i samband med graviditet och förlossning. Över 600 
miljoner människor saknar fortfarande tillgång till 
säkert dricksvatten och över två miljarder människor 
har inte tillgång till sanitet, något som i hög grad 
bidrar till barna- och mödradödligheten. Även om 
antalet hiv-positiva som fått tillgång till behandling 
har ökat, smittas över två miljoner människor årligen 
av hiv. Kostnaderna för vård och behandling för det 
stora antalet hiv-positiva i de värst drabbade län-
derna i södra och östra Afrika innebär betydande 
påfrestningar för ländernas hälsobudgetar. 

Sida arbetar med stöd till hälsa både som en rättig-
hetsfråga för individen och som en förutsättning för 
länders ekonomiska och sociala utveckling. Fokus lig-
ger på utveckling av hälsotjänster för fattiga kvinnor 
och barn för att minska barn- och mödradödligheten 
samt på att stärka kvinnors, flickors och ungdomars 
sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 
(SRHR).  Centralt för att uppnå detta är att stärka 
nationella hälsosystem. Sverige prioriterar SRHR 
genom ett kombinerat bistånd till påverkansarbete, 
kunskapsutveckling, preventivt arbete och tillgång till 
hälso- och sjukvårdstjänster. Tillgången till hälso- och 
sjukvård är inte jämlik, och särskilt svårt är det för 
marginaliserade grupper att få vård på lika villkor. 
Diskriminerande nationell lagstiftning mot hbtq-per-
soner i många afrikanska länder är ett allvarligt hin-
der för tillgång till förebyggande insatser, vård och 
behandling.

Sidas hälsoportfölj innehåller insatser på tre nivåer: 
stöd till globala organisationer, till exempel FN:s 
världshälsoorganisation (WHO), regionalt stöd till 
Afrika samt bilateralt stöd för att stärka nationella 
hälsosystem. Hälsoaspekter ingår även i Sidas stöd till 
forskning och till humanitära insatser. 

Exempel på resultat 
Det svenska biståndet har bidragit till de framsteg 
som har gjorts för kvinnors och barns hälsa i fattiga 
länder, här följer några exempel på från ett slump-
mässigt urval av insatser. Flera av insatserna inom 
förlossningsvård har haft stor betydelse för att öka till-
gången till utbildade barnmorskor, preventivmedel 
och säker abortvård i låginkomstländer.

I Zambia har det långvariga svenska stödet till häl-
sosektorn bidragit till avsevärda förbättringar när det 
gäller minskad barna- och mödradödlighet. Mödra-
dödligheten har minskat från 591 till 398 dödsfall per 
100 000 födslar mellan 2007 och 2014. Under 
samma tidsperiod har antalet barn per kvinna mins-
kat från 6,2 till 5,3. Trots att det går åt rätt håll når 
inte Zambia milleniemål fem om att minska mödra-
dödligheten med tre fjärdedelar, vilket visar på fort-
satt stora utmaningar för hälso- och sjukvården. 

Flera av Sidas hälsostöd är inriktade på att för-
bättra mödravården och öka tillgången till utbildade 
barnmorskor. I Bangladesh har vårt hälsostöd lett till 
att 7,5 miljoner människor – främst i fattiga urbana 
områden – har kunnat få grundläggande hälso- och 
sjukvård. Programmet har lett till att fler förlossningar 
genomförs på hälsoklinik och att det finns tillgång till 
systematisk mödrahälsovård både före och efter för-
lossning. Under första kvartalet 2015 skedde drygt 40 
600 födslar på hälsoklinik, vilket kan jämföras med 19 
900 motsvarande period 2013. 

I Karamamoja-distriktet i Uganda, som har bland 
de högsta ohälsotalen i landet, har antalet förloss-
ningar på klinik ökat från 21 procent till 30 procent 
mellan åren 2013 och 2014 tack vare vårt stöd. Det 
blev möjligt bland annat tack vare innovationer som 
till exempel förlossningskuddar och solcellsdrivna 
lampor, som ger belysning under förlossningar natte-
tid. 

Genom stöd till H4+, ett program som samlar 
FN:s fonder och program med fokus på barn- och 
mödrahälsa, har drygt 7 000 sjukvårdsanställda i sex 
afrikanska länder fått vidareutbildning i akut förloss-
ningsvård, barnhälsa, prevention av hiv hos nyfödda, 
preventivmedelsrådgivning och ledarskapsfrågor. 38 
institutioner för utbildning av barnmorskor, liksom ett 
flertal regionsjukhus, har fått utrustning, bland annat 
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provdockor och utbildningsmanualer. Via uppsö-
kande verksamhet på landsbygden i Elfenbenskusten 
fick över 4 000 män och kvinnor tillgång till preven-
tivmedel. 

Det internationella kapacitetsutvecklingsprogram-
met (ITP) kring SRHR, som arrangerades av Lunds 
universitet, har lett till att barnmorskor, sjuksköter-
skor, läkare och utbildningsansvariga från åtta länder 
i Afrika och Asien har inlett förändringsprojekt i sina 
hemländer. I Dar es Salaam, Tanzania, har projektet 
lett till ett ökat engagemang från sjukhusstyrelsen i 
mödrahälsovård, ökad kunskap och kapacitet bland 
sjukhuspersonal när det gäller metoder för familjepla-
nering, ökad andel män som följer med sina fruar på 
graviditetskontroller samt ökad kunskapsspridning 
om preventivmedel.

Sida lägger stor vikt vid arbete med att förbättra 
tillgången till och höjd kvalitet i sexualundervisning. 
Genom stöd till FN:s organisation för utbildning, 
vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) har 
utbildningsdepartementet i Zambia antagit en läro-
plan för en mer omfattande sexualundervisning i lan-
det. Det är första gången som sexualundervisning 
integreras som ett ämne i den nationella läroplanen 
för årskurs fem till tolv. 

En prioritering inom hälsobiståndet är att öka sår-
bara gruppers tillgänglighet till hälso- och sjukvård. 
Internationella migrationsorganisationen (IOM) 
arbetar för att migranter i 18 länder i södra och östra 
Afrika ska få sina hälsobehov tillgodosedda. Detta är 
möjligt genom tekniskt stöd från IOM, som deltar i 
och stödjer nationella och regionala policyprocesser 
som berör migration och människors rätt till hälsa. 
Ett viktigt resultat är att alla deltagande länder har 
eller är på väg att inkludera migrationsfrågor i sina 
nationella hiv/aids-planer eller hälsostrategier. Sedan 
programmets början har 147 hälsokliniker för mig-
ranter etablerats vid gränsövergångar, transportkorri-
dorer och i tätbebyggda områden, till exempel gruv-
områden där antalet migranter är stort.

Ett vanligt stöd från Sida går till organisationer i 
civilsamhället för att arbeta med påverkansfrågor. Det 
är särskilt tydligt när det gäller så kallade motvinds-
frågor, som ofta handlar om säkra aborter, sexualun-
dervisning samt frågor om homo-, bi-, och transper-
soners rättigheter. I Moçambique har 
Afrikagruppernas samarbetspartners drivit informa-
tions- och opinionsarbete om aborträttigheter, vilket 
har lett till ökad kunskap om och tillgång till vård 
efter abort. I Namibia har organisationen Legal 
Assistance Center (LAC) synliggjort att hiv-positiva 
kvinnor utsatts för tvångssterilisering, vilket har lett 

till att fallen nu har börjat prövas i domstol. Kvin-
norna som utsatts för övergreppen har genom LAC 
fått möjlighet att få upprättelse och kompensation för 
den skada de drabbats av.

Genom Southern Africa AIDS Trust (SAT) har 
omkring 10 000 unga kvinnor och män medverkat i 
förändringsprocesser, som har lett till att hälsokliniker 
och ungdomsmottagningar blivit mer ungdomsvän-
liga och förstående för ungdomars särskilda behov.  
20 000 unga män och kvinnor i regionen har besökt 
en klinik för rådgivning om hiv- och preventivmedel 
och mer än 40 000 flickor och unga kvinnor har nåtts 
av informationskampanjer som syftar till att motverka 
könsrelaterat våld. Genom Rädda Barnen har tradi-
tionella ledare och ledare för trossamfund i tolv afri-
kanska länder engagerats i arbete med barn, ungdo-
mar och deras föräldrar för att öka kunskapen kring 
sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i lokal-
samhällen. Det har bland annat lett till att fler föräld-
rar pratar om sex och samlevnad med sina barn och 
särskilt med sina döttrar.

Exempel på utmaningar 
Flera av samarbetsländerna präglas av konflikt samt 
svaga system och institutioner. Där behöver hälsosys-
temen utformas så att de kan ge hälso- och sjukvård i 
en konfliktsituation, samtidigt som de måste vara flex-
ibla och inriktade på att kunna utvecklas långsiktigt 
och hållbart. Vårt stöd till hälsosektorerna i Sydsudan 
och Somalia är två exempel. Samtidigt kan svåra för-
hållanden innebära att lokala aktörer samarbetar 
bättre för att nå gemensamma mål. I Somalia (där 
Sverige är näst största givaren) är hälsosektorn en 
unik plattform, där den federala regeringen och 
administrationerna i Puntland och Somaliland 
gemensamt planerar, delar information och beslutar 
om resursfördelning, vilket inte sker i andra sektorer. 

För att program ska bli långsiktigt hållbara behövs 
ofta stöd och förankring hos politiker, tjänstemän och 
lokala aktörer. Detta kräver både tid och resurser hos 
de organisationer som är engagerade i arbetet. En 
utmaning handlar om att samarbetsorganisationer 
ofta underskattar den tid det tar att bygga upp dessa 
program. Flera program inom hälsoområdet har 
under året påverkats av politiska förändringar och 
turbulens. På vissa håll, som i Bangladesh, ledde oro-
ligheter i samband med valet till färre patientbesök på 
kliniker, inklusive förlossningar och förlossningsvård.

I Västafrika fick ebola-epidemins snabba spridning 
under åren 2014–2015 allvarliga konsekvenser för 
ländernas redan bräckliga hälsosystem. En del aktivi-
teter inom Sidastödda program i dessa länder fick 
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skjutas på framtiden, till exempel implementeringen 
av mödra- och barnhälsoprogrammet H4+. 

Bedömning
Arbetet under rapporteringsperioden har fungerat 
bra och den stora majoriteten av stöd är på god väg 
att uppnå förväntade resultat.  

En stor del av Sidas stöd till hälsoinsatser är inrik-
tade på SRHR och på att förbättra mödrahälsa och 
tillgången till utbildade barnmorskor. Det är tydligt 
att vi genom konsekvent prioritering av finansiellt 
stöd och dialog om barnmorskor i olika sammanhang 
och på olika nivåer har bidragit till positiva resultat i 
fattiga länder. Grunden för detta har varit ett bra 
utbyte av information och erfarenheter, såväl mellan 
Sidas olika enheter som mellan Sida och UD. 

De så kallade icke-smittsamma sjukdomarna (bland 
annat cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar) får ökad 
betydelse i takt med den socioekonomiska utveck-
lingen, samtidigt som smittsamma sjukdomar och 
mödra- och barndödlighet minskar. En slutsats är att 
Sidas hälsobistånd i ökad utsträckning bör stärka 
samarbetsländernas kapacitet att hantera denna 
dubbla sjukdomsbörda. Samtidigt ska vi ha en god 
balans mellan stöd till hälsotjänster samt förebyg-
gande och hälsofrämjande åtgärder. 

Sveriges bilaterala hälsostöd kanaliseras i huvudsak 
via FN, Världsbanken och organisationer i civilsam-
hället, men i begränsad omfattning direkt till hälso-
ministerierna. Under senare år antar dessutom flera 
hälsoinsatser en projektansats, snarare än en pro-
gramansats. En möjlig förklaring kan vara att förvän-
tade strategiresultat är formulerade på ett sätt som 
motiverar den typen av stöd. Inte minst visade ebola-
utbrottet i Västafrika att hälsoinsatser måste utgå från 
en större helhetssyn för att hälsosystemen bättre ska 
klara av att bemöta epidemier och hot mot hälsa. Det 
ställer krav på bidragsgivare, inklusive Sida, att efter-
sträva programansatser och/eller stöd till hälsosek-
torn, där så är möjligt.  
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4.7 Utbildning och forskning

SIDAS REGLERINGSBREV

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
Antalet barn och ungdomar som går i skolan har ökat 
markant de senaste åren. Detta gäller för både pojkar 
och flickor, främst i grundskolan. Många länder har 
även gjort särskilda satsningar för att mäta lärande 
och på andra sätt förbättra kvaliteten i undervis-
ningen. Men fortfarande går 58 miljoner barn inte i 
skolan och omkring 100 miljoner barn avslutar inte 
sin grundutbildning. Tillgången till utbildning är 
sämre för de fattiga och mest utsatta barnen och skill-
naderna i kvalitet mellan skolor, grupper, regioner 
och länder är stor.  

Utbildning fortsätter att överlag vara underfinan-
sierat i nationella budgetar och den externa finansie-
ringen från bidragsgivare har dessutom minskat 
sedan 2010.

Sida arbetar med att stimulera lärande, kunskaps-
utveckling och kapacitet för kritisk analys genom stöd 
till utbildning och forskning i flera samarbetsländer, 
såväl bilateralt, regionalt som globalt. Inom forsk-
ningsområdet ska svenskt stöd bidra till ökad kapaci-
tet och kunskap i samarbetsländerna för att möta 
 fattigdomsrelaterade problem. Inom utbildningsom-
rådet är intentionen att bidra till att alla barn och 
unga ska gå i skolan och få utbildning av god kvalitet.

Syftet med stödet till utbildningsområdet är främst 
att stärka kapaciteten i nationella utbildningssystem. I 
länder som Bangladesh och Kambodja riktas stödet 
till såväl staten som till organisationer i civilsamhället. 
I Tanzanias fall har utbildningsstödet kanaliserats 
genom det generella budgetstödet. I konflikt- eller 
postkonfliktländer, som till exempel i Afghanistan, är 
samarbetet med multilaterala aktörer som Unicef  och 
Unesco avgörande. Det nationella ägarskapet är cen-
ralt för samtliga insatser inom utbildningsområdet, 
med ambitionen att relatera de svenska insatserna till 
nationella policyer, planer och program samt till 
andra givares utbildningsbistånd.

Det globala stödet till the Global Partnership for 
Education (GPE) är inriktat på att utveckla och finan-
siera nationella utbildningsplaner samt koordinera 
och e�ektivisera utbildningssektorn i 61 länder.

Det finns ökad förståelse för att forskning kan spela 
en viktig roll för utveckling. Flera länder i Afrika har 

ökat sin nationella budget för forskning, och data om 
forskning har i vissa fall blivit en del av nationell sta-
tistik.  

Sida stödjer forskning och forskningssamarbete i 
länder, regioner och globalt. Forskningssamarbetet är 
långsiktigt och syftar till att stärka samarbetsländer-
nas förmåga att utbilda forskare och att stärka analy-
tisk kapacitet, som i sin tur kan bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.

Vi har stöttat bilaterala forskningssamarbeten med 
institutioner i Bolivia, Etiopien, Moçambique, 
Rwanda, Tanzania och Uganda som ansvarar för 
forskarutbildning respektive genomförande av forsk-
ningspolitik, främst universitet och myndigheter. Stöd 
till globala och regionala forskningscentra och organi-
sationer har fördelats mellan ämnesområden, bland 
annat hälsosystem, jordbruk, livsmedelssäkerhet, soci-
alpolitik samt klimatförändringars påverkan på sam-
hället. 

I allt fler länder stärks nu stödet till yrkesutbildning 
och lärande relaterat till arbetslivet, till exempel   
Bangladesh och Tanzania. Dessutom förekommer 
stöd till integrering av informations- och kommunika-
tionsteknologi inom utbildningsområdet, både som i 
enskilda länder och genom globala insatser. I några 
utbildningsinsatser är även svenska företag involve-
rade, som till exempel Volvo, Scania och H&M.

Exempel på resultat 
Sidas stöd till utbildning och forskning innehåller 
insatser av mycket olika karaktär. Här redovisas resul-
tat av ett slumpmässigt urval av insatser till de båda 
områdena. Enligt en rapport från november 2014 har 
stödet till Unicef  i Afghanistan inneburit att drygt 1,6 
miljoner elever i årskurs 1–3 och 24 000 lärare har 
fått tillgång till läromedel. Målet var att nå 2,2 miljo-
ner elever och 49 600 lärare innan utgången av 2015. 
Sida väntar ännu på en rapport från projektet. Inom 
ramen för Unicef-samarbetet hade dessutom drygt 
9 000 tonåringar fått möjlighet att lära sig läsa och 
skriva 2014. Målet var att nå 66 000 tonåringar 
innan 2015 års slut. Stödet har bidragit till att 17 000 
flickor och kvinnor mellan 15–45 år ingått i ett alfa-
betiseringsprogram vid 680 utbildningscentra i 14 av 
landets provinser. Unicef  har även utvecklat 20 
pilotskolor med drygt 26 000 barn (9 000 fler än 
beräknat) och 700 lärare, där arbetet sker utifrån
ett barnrättsperspektiv. Under 2014 skrevs dessutom 
13 600 elever, varav drygt hälften flickor, in i skolor
på landsbygden och 1 500 barn, varav 40 procent 
flickor, har skrivits in för utbildning i moskéer tack 
vare stöd från GPE.
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Inom regeringens särskilda satsning på livsmedels-
säkerhet gav Sida ett särskilt stöd till forskningspro-
gram inom konsortiet Consultative Group for Inter-
national Agricultural Research (CGIAR) som visar 
hur utsläpp av växthus gaser inom lantbruk kan 
minska. Sida regionala stöd för hanteringen av natur-
resurser i östra Afrika har lett till bättre harmonise-
ring mellan länder av system för högre utbildning 
samt ökad kapacitet inom institutioner som stödjer 
samarbete inom forskning. 

Ett yrkesutbildningscentrum har etablerats vid 
North South University i Dhaka, Bangladesh. Där 
har universitet tagit fram ett utbildningsprogram i 
hållbarhetsfrågor för mellanchefer inom tekoindu-
strin. Fokus i programmet ligger på miljö, hälsa och 
säkerhet. I Bolivia har organisationen FAUTAPO 
genomfört 140 utbildningsprogram inom bland annat 
fiskerinäring, turism och jordbruk. Organisationen 
har även bidragit till att utveckla en nationell läroplan 
för yrkesutbildning.

Insatser där användning av informations- och kom-
munikationsteknologi förekommer i undervisningen 
visar att elevernas förståelse och kunskap i till exem-
pel naturvetenskapliga ämnen har ökat. Även lärar-
nas användning av och förmåga att integrera teknolo-
gin i undervisning och lärande har ökat.

I Kambodja har lokala samhällen aktivt deltagit i 
planering, beslut och uppföljning av hur det ekono-
miska bidraget till alla statliga förskolor, grundskolor 
och gymnasier använts. Under 2014 ökade antalet 
barn som gick i förskolan samt elever i gymnasium 
tack vare detta stöd.

Exempel på utmaningar 
Den starka dollarkursen gentemot den svenska kro-
nan har kraftigt påverkat den reella budgeten i flera 
av Sidas samarbeten. I Kambodja innebar detta ett 
underskott på närmare en miljon dollar. För flera 
projekt och program som Sida är inblandat i är finan-
sieringen osäker, eftersom få bidragsgivare prioriterar 
utbildningsområdet eller på grund av att länken till 
alternativa finansieringsformer är svag. Vi har därför 
under året deltagit i arbetet kring innovativ finansie-
ring, relaterat till arbetet inom GPE och till de nya 
hållbarhetsmålen, för att lyfta utbildningens roll i den 
globala utvecklingen. Inom forskningsområdet ger 
finansiärer allt mer projektstöd istället för program-
stöd. Det riskerar att hindra organisationers långsik-
tiga planering. Sida fortsätter att ge programstöd och 
för kontinuerlig dialog med andra finansiärer för att 
tillsammans bidra till en långsiktig hållbar utveckling. 
Omfattande politiska oroligheter i till exempel Bang-

För att stödja ökad kapacitet för forskning samarbetar 
vi långsiktigt med bland annat universitet och myn-
digheter. Av de forskare från Tanzania som utbildats i 
Sverige har 97 procent återvänt till hemlandet och 
fortsatt att arbeta där, de allra flesta inom forsknings-
relaterade områden. I Tanzania har vi även bidragit 
till att forskare och småföretagare startat företagsklus-
ter som utvecklar lokala företag och samtidigt ökar 
kunskapen om den marina miljön på Zanzibar. 
Resultaten av samarbetena är bland annat att nya 
produkter har utvecklats och att kvinnor ökat sina 
inkomster. För att säkra sammanhållen planering, 
genomförande och uppföljning hos samarbetspar-
terna inom forskningssamarbetet i Tanzania har Sida 
under året valt att betala ut medel direkt till samar-
betsparterna, istället för som tidigare via finansdepar-
tementet.1 I Bolivia har stöd till ministerier lett till 
nationella utlysningar av forskningsmedel och förbätt-
rad tillgång till vetenskapliga tidskrifter för forskare. 

För att stärka kapaciteten för och kvaliteten inom 
samhällsvetenskaplig forskning har Sida stött ett 
forskningsråd i Mellanöstern. Rådet, som har sitt säte 
i Libanon, har kartlagt situationen för samhällsveten-
skaplig forskning i regionen och utlyst medel för fors-
kare. 

Genom International Science Programme har 
hundratals doktorander och mastersstudenter utbil-
dats inom basvetenskaperna matematik, fysik och 
kemi i låginkomstländer, något som är en förutsätt-
ning för tillämpad forskning av god kvalitet. 

Vi stödjer även organisationen European & Deve-
loping Countries Clinical Trials Partnership 
(EDCTP), som samarbetar med ett stort antal länder 
i Afrika och Europa för att genomföra kliniska pröv-
ningar av läkemedel och vaccin. Tack vare ett särskilt 
stöd från Sida har EDCTP kunnat förbereda en 
omfattande studie om huruvida risken för hiv-infek-
tion ökar vid användning av hormonella preventiv-
medel. En av insatserna som rör hälsoforskning är 
samarbete med institutet International Centre for 
Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (Icddr,b), 
vars forskning inriktas på fattiga människors behov. 
Resultat finns bland annat inom barn- och mödra-
hälsa så som metoder för att minska dödligheten blan 
för tidigt födda barn. Institutets expertis har även 
använts vid humanitära kriser, som kolerautbrotten i 
Sydsudan och Irak 2014. De har publicerat en stor 
mängd vetenskapliga artiklar, vilket visar på interna-
tionellt gångbara forskningsresultat av hög kvalitet. 

1 Refererar till att utbetalningar via finansministeriet har stoppats i Tanzania 
och nu sker direkt – som nämns i underlaget.
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ladesh, liksom försämrad säkerhetssituation i Mellan-
östern och Afghanistan,  har försvårat genomförandet 
i flera insatser inom utbildning och forskning.1 Vi har 
fört en tät dialog med samarbetsorganisationerna för 
att säkerställa att de har lämpliga strategier för risk-
hantering. 

Bedömning
Stöden inom utbildnings- och forskningsområdena 
har betydelse för uppbyggnaden av nationella utbild-
ningssystem och o�entliga institutioner. Stödet till 
stärkt forskningskapacitet är särskilt viktigt. Svensk 
bistånd fortsätter att spela en viktig roll för utveck-
lingen inom området i flera samarbetsländer, vilket 
ger långsiktiga resultat i form av stabilare institutioner 
samt produktion av relevant forskning och utbildning. 
Formerna för stöd utvecklas kontinuerligt och anpas-
sas efter lokala förhållanden. Sveriges tydliga beto-
ning på jämställdhet inom utbildningsområdet är vik-
tigt att värna om och förstärka ytterligare. 

Resultaten visar att vi har en fungerande modell för 
att bygga hållbara kunskapssystem i låginkomstländer. 
Det finns exempel på att vårt stöd har lett till att indivi-
der fått ledande positioner i samhället eller forsknings-
organisationer fått en central roll för nationell policyut-
veckling. 

Vidare för vi dialog med intressenter och finansiä-
rer för att dela med oss av systemsynen och det lång-
siktiga tänkandet i forskningssamarbetet. Arbetet för 
att hitta synergier mellan olika stöd och att utnyttja 
olika typer av finansieringsformer fortsätter. Det finns 
goda möjligheter att koppla forskare och forsknings-
resultat till andra program för utveckling i samhället, 
eller att använda forskningsresultat för innovation 
eller evidens till grund för nya policyer. 

Insatser relaterade till yrkesutbildning och syssel-
sättning är i dagsläget få och relativt små, men mot 
bakgrund av nyligen antagna strategier som betonar 
detta arbete pågår nu en analys och inventering av 
tänkbara insatser, där lärande relaterat till arbetslivet 
är i fokus. 

1 Omfattande politiska oroligheter i till exempel Bangladesh och den försämrade 
säkerhetssituationen i mellanöstern och Afghanistan, inklusive översvämningar 
i landets norra provinser, har inneburit förseningar och försvårat implemente-
ring eller samarbeten i flera insatser inom utbildning och forskning. ”I januari 
2015 försämrades säkerhetsläget i Bangladesh. Oppositionen uppmanade till 
landsomfattande blockader av transporter på land, sjö och järnvägar. Den 
kallade regelbundet även till strejk (hartal) som ofta medför våldshandlingar.”
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4.8 Humanitärt bistånd

SIDAS REGLERINGSBREV 

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning 
och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat 
på tematiska områden

Övergripande analys
Det humanitära biståndet har ett specifikt syfte: att 
rädda liv, lindra nöd och att upprätthålla mänsklig 
värdighet för människor som drabbats av väpnade 
konflikter, naturkatastrofer eller andra katastroflik-
nande situationer. Biståndet utgår från internationell 
humanitär rätt (IHR), humanitära principer samt 
principerna om gott humanitärt givarskap (GHD). 
Det ges utifrån behov och ska vara e�ektivt, det vill 
säga snabbt, flexibelt, principfast, samordnat och kva-
litetssäkrat. 

Den humanitära situationen år 2015 visar drastiskt 
ökade humanitära behov, mer komplexa och 
utdragna kriser samt begränsade resurser. Allt fler 
människor är i behov av skydd och stöd – drygt 79 
miljoner1 – till följd av främst väpnade konflikter, men 
också på grund av naturkatastrofer som torka, över-
svämning, tyfoner och epidemier.2 Antalet människor 
som tvingats fly på grund av väpnade konflikter 
ökade under året från 51 till 60 miljoner – den högsta 
si�ran sedan andra världskriget.3 Bland de större 
humanitära kriserna har väpnade konflikter i Cen-
tralafrikanska republiken4, Sydsudan, Irak och Syrien 
klassats av FN som så kallade megakriser. Kostnaden 
för att hantera humanitära behov har mer än dubble-
rats under perioden 2012–2015, från 7,9 till 19 mil-
jarder dollar. Det har gjort att gapet mellan kostnader 
och tillgängliga resurser ökat. 

I november 2015 var endast 47 procent av behoven 
i större humanitära kriser täckta.5 Arbetet har även 
blivit mer komplicerat på grund av begränsningar i 
tillträde, ökat våld mot humanitära biståndsarbetare, 
behov av nya arbetssätt samt fler och nya aktörer som 
behöver koordineras. Detta ställer stora krav på det 
humanitära systemet. Det måste bli mer e�ektivt, 
hitta innovativa lösningar samt stärka samspelet med 

1 Antalet människor i behov av skydd och stöd ökade från 52 till 79 miljoner 
mellan januari 2014 och augusti 2015, Global Humanitarian Overview 2014 
och 2015. 

2 290 naturkatastrofer tog livet av 16 000 och påverkade 100 miljoner männ-
iskor. Hydrologiska event såsom översvämningar stod för mer än hälften av de 
som drabbats, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) 
and the UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 

3 UNHCR augusti 2015. 
4 Mega-kris till maj 2015. 
5 OCHA Financial Tracking Survey (FTS). 

utvecklingssamarbetet och med andra aktörer, som 
icke-traditionella givare och privata sektorn. 

För Sida har ökade humanitära behov ställt större 
krav på planering och fördelning av den humanitära 
budgeten, kvalitetssäkring av humanitära insatser 
samt engagemang med andra aktörer. För att öka 
resurserna för humanitär verksamhet har vi stärkt 
samspelet med utvecklingssamarbetet. Vi har också 
sett över möjligheten att använda innovativa finansie-
ringsformer, till exempel garantier. 

Den humanitära portföljen på landnivå, regional 
och på global nivå består av flera organisationer och 
kanaler med olika komparativa fördelar. Dessa aktö-
rer är FN-systemet, Rödakors- och rödahalvmånerö-
relsen, organisationer i civilsamhället (CSO:er), Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
samt organisationer för metodstöd.6 Mindre än 40 
procent av biståndet kanaliserades via FN,7 en tredje-
del till CSO:er,8 en fjärdedel genom Rödakorsrörel-
sen9 samt en mindre del till MSB och metodstöds-
organisationer. Humanitära landfonder utgör en allt 
viktigare kanal10 som ger en snabb och flexibel 
respons, stärkt humanitär samordning och stärkt lokal 
kapacitet.

Stödet till metodstödsorganisationer11 ska stärka det 
humanitära systemet inom olika områden. Det sker 
till exempel genom behovsbedömningar, internatio-
nell humanitär rätt (IHR) och humanitära principer, 
ansvarsutkrävande, lokal kapacitet, lärande och inno-
vationer. Därutöver har gender, konfliktkänslighet och 
resiliens integrerats i det humanitära arbetet. 

Under året har humanitära insatser bidragit till att 
ge skydd och stöd i samband med drygt 50 kriser. Lik-
som under tidigare år genomfördes ett stort antal 
snabbinsatser (117). Merparten av stödet har liksom 
tidigare gått till humanitära kriser i Afrika, följt av 
Mellanöstern och Asien. De länder som fick mest 
krisstöd är Syrien, Sydsudan och Sahel. Eftersom 
biståndet är behovsbaserat inriktas det inte på någon 
specifik sektor, utan anpassas efter de behov som upp-
står. Den största delen av biståndet under året täckte 

6 Som syftar till att stärka det humanitära systemet inom olika områden. 
7 Till främst humanitära land-fonder (administreras av FN:s utvecklingspro-

gram, UNDP och FN:s kontor för humanitär samordning, OCHA), FN:s flyk-
tingkommissariat (UNHCR), FN:s barnfond (Unicef), OCHA, FN:s hjälporgani-
sation för palestinska flyktingar (UNRWA), FN:s jordbruksorganisation (FAO), 
FN:s världslivsmedelsprogram (WFP), Världshälsoorganisationen (WHO), 
FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR) och Världs-
bankens globala facilitet för katastrofriskreducering och återhämtning 
(GFDRR). 

8 Såsom Norska flyktingrådet (NRC), Läkare utan gränser (Médecins sans 
frontières, MSF), Rädda Barnen och Action contre la faim (ACF). 

9 Till Internationella Rödakorskommittén (ICRC) och Svenska röda korset (SRK). 
10 Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Colombia, Demokratiska republiken 

Kongo, Etiopien, Haiti, Jemen, Myanmar, Pakistan, Palestina, Somalia, Sudan, 
Sydsudan, Syrien. 

11 Humanitarian Accountability Project (HAP), Active Learning Network for  
Accountability and Performance (ALNAP), Humanitarian Policy Group (HPG). 
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flera sektorer och bidrog därför till resultat inom flera 
livräddande sektorer: nutrition, hälsa, vatten och 
sanitet, skydd, utbildning, basala förnödenheter, livs-
medel och försörjning. Konkret består biståndet fram-
för allt av materiellt stöd och skydd, men andelen 
kontantbaserade insatser ökar som ett snabbt, flexi-
belt och kostnadse�ektivt alternativ.

Exempel på resultat 

Humanitära kriser
Biståndet har varit flexibelt och har genom olika 
kanaler kunnat möta behoven inom flera sektorer i 
större humanitära kriser, bland annat i samband med 
ebola-epidemin i Västafrika och vid utdragna kriser i 
Irak, Somalia, Sydsudan och Syrien. Stöd till ebola- 
och Irak-krisen genomfördes med hjälp av överfö-
ringar från utvecklingsanslaget. 

 ■ Under ebola-utbrottet i Västafrika bidrog biståndet 
till fungerande transport- och logistikstöd, etable-
ring av 69 behandlingscenter för ebola (ETC) och 
114 lokala vårdcentraler i Sierra Leone, Guinea 
och Liberia. Centren bidrog till att spridning av 
virus, dödlighet och lidande minskade för ebola-
drabbade människor. De bidrog också till att nå 
målen om att minst 70 procent av alla insjuknande 
fall skulle isoleras och att minst 70 procent av 
avlidna i ebola kunde begravas säkert och värdigt. 

 ■ På grund av den väpnade konflikten i Syrien 
behövde drygt 12 miljoner människor skydd och 
stöd. Sidas stöd bidrog till att öka den humanitära 
responsen, förbättra möjligheten att nå krisdrab-
bade människor samt stärka partnerskapet med 
CSO:er. Vi har också gett stöd till svårfinansierade 
sektorer och resultatområden, bland annat till pales-
tinska flyktingar som drabbats av Syrienkrisen och 
till finansiering av oförutsägbara behov som vatten-
brist i Libanon och kall vinter i Jordanien. I Syrien 
och dess grannländer Jordanien, Libanon och Irak 
fick 2,3 respektive 1,8 miljoner människor tillgång 
till hälsoinrättningar samt vatten och sanitet.

 ■ I Sydsudan har krisen lett till att drygt fyra miljo-
ner människor saknar trygg tillgång till livsmedel. 
Vårt stöd har bidragit till att ge skydd och stöd för 
de mest sårbara, avvärja svält och bemöta en kole-
raepidemi. 459 000 barn vaccinerades mot mäss-
lingen, drygt 944 000 krisdrabbade människor fick 
tillgång till hälsoinrättningar, 23 000 barn fick psy-
kosocialt stöd, 30 000 akut undernärda barn fick 
behandling och 55 000 barn, gravida och 
ammande kvinnor fick nutritionstillskott för att 

förebygga akut undernäring. Vidare fick 73 000 
barn bättre möjlighet till utbildning, 378 000 res-
pektive 539 000 krisdrabbade människor fick till-
gång till basala förnödenheter och försörjningsstöd 
i form av grödor, jordbruksverktyg, fiskeredskap 
och livsmedel. 

 ■ I Somalia, där en miljon människor saknar trygg 
tillgång till livsmedel på grund av torka, våld, ökad 
undernäring och begränsad finansiering, bidrog 
stödet till att uppmärksamma tidiga signaler på lika 
höga nivåer av svält som år 2011. Stödet bidrog till 
att 200 000 barn, gravida och ammande kvinnor 
fick behandling mot undernäring, 50 000 barn fick 
bättre möjlighet till utbildning, 125 000 barn och 
kvinnor vaccinerades samt 800 internflyktinghus-
håll i Mogadishu fick stöd för att återvända till sina 
ursprungsbyar. Därutöver bidrog stödet till att före-
bygga ett mässlingsutbrott genom vaccinering av 
nästan 650 000 barn.

 ■ Även i Irak ökar behovet av stöd. Där är 5,2 miljo-
ner människor i behov av skydd och stöd på grund 
av väpnad konflikt. Stödet har bidragit till att 
360 000 internflyktingar och 82 000 flyktingar fått 
ta emot förnödenheter såsom fotogen och kaminer, 
6 000 respektive 14 000 flyktingar och internflyk-
tingar har fått kontantstöd och stöd i form av 
kuponger, 17 600 flyktingbarn har fått bättre till-
gång till utbildning. 

Stärkt humanitärt system
För att öka kvalitet och e�ektivitet inom biståndet har 
Sidas stöd bidragit till att stärka det humanitära syste-
met inom olika områden. Flera av dessa stöd har 
bidragit till processen kring den Humanitära världs-
konferensen (World Humanitarian Summit, WHS).

Exempel på resultat:
 ■ IHR och humanitära principer: stödet bidrog till 

att fem viktiga aktörer inom det internationella 
samfundet och det civila samhället i Palestina inte-
grerade IHR i policy och metod.  

 ■ Ansvarsutkrävande gentemot krisdrabbad befolk-
ning: stödet bidrog till att en humanitär kärnstan-
dard lanserades, Common Humanitarian Standard 
(CHS). Standarden sätter krisdrabbade människor 
i centrum för det humanitära arbetet.

 ■ Lärande och innovation: stödet bidrog till forsk-
ning och analys om hur det humanitära systemet 
kan möta nya utmaningar genom att engagera 
lokala aktörer, regionala organisationer samt pri-
vata sektorn. Det har också omfattat lärande om 
insatser vid översvämningar och urbana händelser.
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säkerställer att biståndet går till de mest sårbara och 
utsatta, dels snabb hantering av biståndet genom fler-
åriga avtal och metoder för att möta nya kriser inom 
24 timmar. En annan viktig framgångsfaktor är de 
sammanlagda insatserna genom flertalet professio-
nella organisationer och kanaler inom olika sektorer 
och områden. 

Sida har arbetat intensivt med att stärka synergier i 
utvecklingssamarbetet, vilket har lett till flera positiva 
resultat. Genom att införa resiliens i flera strategier, 
till exempel i Somalia och Syrien, har detta samspel 
underlättats avsevärt och bidragit till e�ektiva syner-
gier under året. 

Mindre bra är att reserven för nya kriser tog slut 
tidigare på året på grund av ökade behov. Det har 
därför varit svårt att vid slutet av året hantera nya och 
förvärrade kriser. Sida analyserar användning av 
garantier i humanitära kontexter. 

 ■ Globala systemet för katastrofriskreducering (Disas-
ter Risk Reduction, DRR): stödet bidrog till att 79 
procent av FN:s utvecklingsramverk integrerades i 
DRR och att förståelsen för risker förbättrats i 37 
länder. Stödet har också bidragit till att 30 länder 
har utvecklat och implementerat policyer för risk-
minskning, juridiska ramverk och byggnadskoder 
samt att 28 länder förbättrat katastrofhantering 
genom prognoser, tidiga varningssystem och kris-
beredskap. 

Exempel på utmaningar 
Utmaningar i de kriser som förekommer i Irak, 
Syrien, Sydsudan och Somalia rör framför allt säker-
het, begränsad möjlighet att nå människor i behov av 
hjälp samt ökade humanitära behov i kombination 
med begränsade resurser. Den utdragna Syrienkrisen 
och det ökade våldet i Irak under 2014 drabbade det 
humanitära arbetet hårt, med fler människor på flykt 
och växande humanitära behov. Försämrad säkerhet 
och fler extremistaktörer hindrade tillträde till männ-
iskor i behov av skydd. Det påverkade även genom-
förande och uppföljning av biståndet. Brist på poli-
tiska lösningar i Syrien och i Irak hotar regional 
säkerhet. Även i södra och centrala Somalia ledde 
bristen på säkerhet till svårigheter att nå människor i 
nöd. Konflikten i Sydsudan har i sin tur lett till en 
striktare prioritering av humanitärt stöd. Ytterligare 
en utmaning är att biståndsarbetare blir allt mer 
utsatta för våld. Därför fortsätter Sida att ge ett bety-
dande stöd för att stärka respekten för skydd och 
IHR. Där det är möjligt arbetar vi med utvecklings-
biståndet för att främja långsiktiga lösningar för 
människor på flykt. Ökade humanitära behov i Irak 
gick långt utöver tillgänglig operationell kapacitet och 
resurser. Avsaknad av snabb och flexibel finansiering 
för att möta föränderliga behov har varit en stor 
utmaning. Sida arbetar därför aktivt för att säkerställa 
ett snabbt och flexibelt humanitärt bistånd. 

Bedömning
Trots stora utmaningar bedömer Sida att det huma-
nitära arbetet har varit behovsbaserat och e�ektivt, 
det vill säga principfast, samordnat, snabbt, flexibelt 
och kvalitetssäkrat. Det bekräftas av en utvärdering 
av Sidas humanitära bistånd 2011–2014. I den kon-
stateras att Sida inte bara är en ledande givare på 
grund av bidragets storlek, utan också för vår imple-
mentering av GHD-principerna och arbetet med att 
stärka det humanitära systemet. 

En förklaring till att arbetet gått bra är dels nya 
innovativa metoder för fördelning av medel som 
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Småbrukaren Henry Mungai i Kenya och hans familj har tagit flera lån genom en mikrofinansieringsbank och kunnat investera i sin 
gård. De är därmed med och bygger upp det kenyanska jordbruket, vilket är en prioriterad fråga för landet. Sida garanterar bankens 
utlåning som därför vågar låna ut pengar till bönder som inte har några sedvanliga säkerheter.
Foto: Nyokabi Kahura
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5 OM ÖVRIG VERKSAMHET

Förutom att genomföra strategier ägnar sig Sida 
också åt verksamhet i enlighet med instruktion och 
regleringsbrev. Det handlar bland annat om transpa-
rensgarantin, expertstöd till Regeringskansliet, kom-
petensutveckling för utvecklingssamarbetens aktörer 
och myndighetssamarbeten. Flertalet av dessa verk-
samheter har ökat i omfattning och relevans under 
senare år till följd av ambitionshöjningar och styrning 
från regeringen. Hur detta har omsatts i verksamhet 
2015 redovisas i respektive delkapitel nedan.

Med anledning av regeringens ökade fokus mot 
dessa uppdrag ser vi också utveckling mot att en 
större andel av Sidas förvaltingskostnader ägnas åt 
denna verksamhet. Totalt uppgår förvaltningskostna-
derna för den icke-strategistyrda verksamheten till 
122 mnkr 2015, vilket motsvarar cirka elva procent 
av Sidas totala förvaltningskostnad. Detta är en 
ökning med 12 mnkr jämfört med 2014. 

Tabell 5.0.1:  Förvaltningskost nader inkl OH (mkr)1

2015 2014 2013

Anordna utbildning och kompetens-
utveckling för utvecklingssamarbe-
tets aktörer

18 8 25

Bistå regeringen med expertstöd 15 12 8

Tillvarata och sprida kunskap och 
erfarenheter 

84 70 71

Sammanställa och rapportera statis-
tik till regeringen och OECD/DAC

3 3 5

Tillgängliggöra information om 
svenskt bistånd 

5 3 3

Administrera bidragshantering som 
Regeringskansliet beslutar om

15 22 25

1 För mer information om Sidas förvaltningskostnader 2015 vänligen se  
kapitel 6.17.
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5.1 Expertstöd 

SIDAS INSTRUKTION

3 § Myndigheten ska dessutom
1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys, resultatre-
dovisning och annat underlag som är nödvändigt för regeringens 
utformning av biståndspolitiken och för genomförande av det bilat-
erala och multilaterala utvecklingssamarbetet, humanitära 
biståndet och EU-biståndet

Bakgrund
Sida har bistått regeringen med expertstöd inom olika 
områden. I stödet ingår att bereda underlag till och 
delta vid expertmöten, representera Sverige i olika 
forum inklusive multilaterala organisationers styrelse-
möten, bidra med underlag inom olika tematiska 
områden samt svara på specifika uppdrag. Utöver 
detta ansvarar vi för olika uppdrag enligt reglerings-
brev och bistår Regeringskansliet (framför allt Utri-
kesdepartementet) löpande med information inom 
vårt verksamhetsområde.

Genomförande
Under 2015 har mycket fokus legat på de nya globala 
målen för hållbar utveckling (SDG) samt den allvar-
liga humanitära situationen i världen. Sida:s stöd har 
i stor utsträckning handlat om miljö och klimat, jäm-
ställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter, yttrande-
frihet, informations och kommunikations teknologi 
(ICT), utbildning, humanitära situationer samt 
mänsklig säkerhet. Vi har bland annat bidragit till 
förberedelser till och deltagit i konferensen Financing 
for Development i Addis Abeba, klimatförhandling-
arna i Bonn samt FN:s utvecklingskonferens om att 
minska risker vid katastrofer (Disaster Risk Reduc-
tion, DRR) i Sendai. Exempel på resultat från dessa 
möten är initiativet Addis Ababa Action Plan on 
Transformative Financing for Gender Equality and 
Women’s Empowerment och ett ramverksavtal inom 
DRR. 

I samband med att de nya globala målen för håll-
bar utveckling antogs i FN:s generalförsamling deltog 
Sida i ett antal möten, bland annat om partnerskap 
för utvecklingsfinansiering, jämställdhet och innova-
tioner i utveckling. Inom området yttrandefrihet och 
ICT representerade vi Sverige under ett högnivåmöte 
vid EUs institut för säkerhetsstudier. Vi har också del-
tagit i den svenska delegationen vid den globala kon-
ferensen om cyberrymden. Vidare har Sida bistått 
Regeringskansliet med underlag och analys om säker-
het för yttrandefrihetsaktörer, ICT samt jämställdhet.

Sida deltar även i ett antal multilaterala organisatio-
ners årliga styrelsemöten. Tillsammans med reger-
ingen har detta skett inom organisationer som UNDP, 
Unicef, Världsbanken och Kontoret för FN:s högkom-
missarie för mänskliga rättigheter (OHCHR). Vi har 
även representerat Sverige vid styrelsemöten och styr-
gruppsmöten för exempelvis FN:s initiativ för flickors 
utbildning och i det Globala partnerskapet för utbild-
ning (GPE). Sverige deltar aktivt genom Sida i det 
strategiska arbetet för partnerskapet, inte minst med 
att ta fram en ny strategi. Ett resultat av Sidas delta-
gande är inkluderandet av jämställdhet som en av åtta 
principer i strategin. Sida deltog under 2015 kontinu-
erligt i Sveriges delegation till FNs klimatkonvention 
inklusive vid partsmötet i Paris i december, COP21, 
med särskilt ansvar för området transparens av finan-
siellt stöd.

Samtliga möten, där Sida har deltagit, har följts 
upp med en rapport med slutsatser och delgivits 
intressenter, däribland regeringen. För att utveckla 
Sveriges samarbete med FN och andra multilaterala 
organ har vi under året fortsatt att genomföra pro-
grammet med sekonderingar på mellan- och senior 
nivå.1 

Sida har under året varit fortsatt aktiv inom 
OECD:s biståndskommittés (DAC) tematiska nätverk. 
Vi har bland annat varit ordförande för jämställd-
hetsnätverket GENDERNET samt även medverkat 
när UD genomfört möten i Addis Abeba i samband 
med konferensen för utvecklingsfinansiering. I okto-
ber blev Sida invald som medordförande i OECD/
DAC:s antikorruptions Task Team, vilket ger Sverige 
ökad uppmärksamhet inom området antikorruption. 
Det ger även Sida större möjlighet att bidra till det 
internationellt normativa arbetet inom området. 

Vi har fortsatt att utveckla vårt samarbete med och 
inom EU, bland annat med goda resultat inom så kall-
lad gemensamprogrammering. Arbetet med att opera-
tionalisera EU-gemensamma strategier har inletts i 
Kambodja, Kenya och Rwanda. Andra exempel på 
svenskt expertstöd som har fått genomslag är EU:s 
reviderade plan för arbetet med att stärka jämställdhet 
inom EU:s bistånd samt Sidas expertstöd genom den 
konsultativa gruppen för operationella principer 
(CGOP) till Världsbankens reformarbete för att öka 
transparensen och resultatutkrävandet i bankens 
bistånd genom gemensamma givarfonder.

1 Sekonderingar är en möjlighet för medarbetare att bli stationerade på multi-
laterala samarbetspartners av särskild svensk prioritet i syfte att strategiskt 
stödja och påverka dessa partners. Dessutom syftar sekonderingarna till att 
utöka och förstärka den multilaterala kompetensen hos Sidas och RK:s per-
sonal.
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Regeringen har under året begärt tolv rapporter, 
bland annat om miljö- och klimatintegrering, jäm-
ställdhetsintegrering samt strukturella orsaker till fat-
tigdom och ojämlikhet. Dessa ämnen har fått en ökad 
tyngdpunkt genom de ändringar som regeringen 
gjort i Sidas instruktion. Vi har även lämnat rappor-
ter om multilateralt samarbete, politiken för global 
utveckling samt mervärden av olika strategier. Rap-
porter om handelsrelaterade insatser och multilateralt 
stöd lämnas två gånger per år, så även 2015.

Tabell 5.1.1:  Prestationer

2015 2014 2013

Antal inlämnade rapporter1 12 24 -

Antal av Sida till regeringen 
 inlämnade resultatförslag

2 4 8

Antal internationella fora där Sida 
deltagit2

36 - -

Antal styrelsemöten där Sida 
 deltagit3

25 - -

1  Motsvarande siffra har ej samlats in för 2013.
2  Internationella fora har här definierats som mellanstatliga möten där Sida 

deltagit som en del av Sverige-delegationen. Dessa bör vara på strategisk 
nivå vilket innebär att exempelvis givardialoger i fält inte räknas med då detta 
arbete inte är en del av Sidas expertarbete utan en del av Sidas arbete med 
att genomföra strategier. Motsvarande siffra har ej samlats in tidigare år.

3  Med styrelsemöten menas här för mellanstatliga organisationer där Sida 
deltagit för att representera Sverige. Motsvarande siffra har ej samlats in 
tidigare år.

Bedömning
Vi bedömer att Sverige, som ett resultat av bland 
annat Sidas insatser, har fått genomslag för svenska 
prioriteringar i form av tydligare inriktning på jäm-
ställdhet, resultatstyrning och en rättighetsansats i 
EU:s bistånd. Expertstödet har ökat i omfattning 
under året, både från Sida Stockholm och från 
utlandsmyndigheterna. Det har skapat förutsätt-
ningar för att använda erfarenheter och expertis från 
det operativa utvecklingssamarbetet i svenskt policy-
skapande. Ett viktigt exempel är Sidas regeringsskri-
velse i september om vårt samarbete med multilate-
rala organisationer. Skrivelsen har utgjort underlag 
för Regeringskansliets arbete med att ta fram en ny 
övergripande strategi för Sveriges multilaterala sam-
arbete. Expertstödet har också varit viktigt för att nå 
ökad samsyn och samstämmighet i det svenska age-
randet gentemot globala aktörer, inklusive multilate-
rala organisationer, EU samt i viktiga policyfora. 
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5.2 Tillvarata kunskap från utvärderingar vid 
genomförandet av utvecklingssamarbete

SIDAS INSTRUKTION

2 § Vidare ska myndigheten i sin verksamhet
6. tillvarata kunskap från såväl egeninitierade som externa utvär-
deringar vid genomförande av utvecklingssamarbete.

Bakgrund
Sida upphandlar varje år ett antal decentraliserade 
utvärderingar av verksamheten som genomförs av 
oberoende konsulter. Utvärderingarna publiceras i 
Sidas publikationsdatabas som finns tillgänglig på 
www.sida.se. Därutöver genomförs varje år ett antal 
strategiska utvärderingar vilka i regel behandlar 
verksövergripande frågor och är av vikt för General-
direktörens styrning av myndigheten.Vi har också 
särskilda rutiner för hur vi ska ta fram ställningsta-
ganden och åtgärdsplaner med utgångspunkt från 
slutsatser och rekommendationer i utvärderingarna. 

Genomförande 
Under 2015 har Sida färdigställt två strategiska utvär-
deringar: en utvärdering av Sidas stöd till kapacitets-
utveckling och en utvärdering av policydialog som ett 
verktyg i svenskt utvecklingssamarbete. 

Utvärderingen angående kapacitetsutveckling, som 
genomfördes i samarbete med Danmark och Norge, 
granskade om svenskt bistånd inom detta område är 
relevant och kostnadse�ektivt samt om det uppfyller 
sina mål och bidrar till avsedda utvecklingse�ekter. 
Syftet var att öka förutsättningarna för mer evidens-
baserad kapacitetsutveckling. Totalt genomfördes fall-
studier av 29 projekt inom o�entlig sektor i Bosnien 
och Hercegovina, Kambodja och Kenya. 

Utvärderingen konstaterade att Sidas stöd har 
stärkt individer, metoder och processer i de aktuella 
organisationerna. Därtill drogs också slutsatsen att 
Sida är en kompetent givare som anpassar insatsernas 
design och genomförande till partnerns kapacitet och 
den politiska kontexten, men att Sidas kapacitet för 
att arbeta med institutionell kapacitetsutveckling har 
försvagats under senare år. 

Målet med utvärderingen av policydialog som ett 
verktyg i svenskt utvecklingssamarbete (med särskilt 
fokus på dialog om jämställdhet) var att öka förståel-
sen för vad som utmärker framgångsrik policydialog i 
allmänhet och policydialog om jämställdhet i synner-
het. Utvärderingen granskade insatser som genom-
förts i 14 länder under perioden 2007–2013. 

Slutsatsen blev bland annat att policydialog fyller 
olika funktion beroende på kontext. För att vara 
framgångsrik behöver dialogen föras på ett sätt som 
möjliggör ett meningsfullt meningsutbyte. Det inne-
bär att dialogen måste föras vid rätt tidpunkt på ett 
sammanhängande sätt, stödjas av ett tydligt ledarskap 
och vara komplementär till finansiellt stöd. Utvärde-
ringen konstaterar också att Sida behöver  förtydliga 
sin tolkning av begreppet dialog och utveckla verktyg 
som medarbetare kan använda under en dialog. 

De två strategiska utvärderingarna har presenterats 
och diskuterats på interna seminarier på Sida. Arbe-
tet med att ta fram ställningstaganden till rekommen-
dationer samt besluta om relevanta åtgärder för att 
stärka verksamheten kommer att slutföras 2016.

Under 2015 har Sida publicerat 35 decentralise-
rade utvärderingar, vilket är ungefär hälften så många 
mot 2014.1 Majoriteten av dessa är projektutvärde-
ringar vars slutsatser och rekommendationer kommer 
att ligga till grund för Sidas och dess samarbetspart-
ners fortsatta arbete med att utveckla både design och 
genomföranden av insatser. 

Sida tar till vara på kunskap och rekommendatio-
ner från både egeninitierade och externt initierade 
utvärderingar. Detta gäller såväl i beredningen av nya 
insatser som i arbetet med att ta fram underlag för 
nya strategier och följa upp pågående strategier. Con-
trollrar och kvalitetssäkringskommittéer säkerställer 
att vi använder verktygen på ett korrekt sätt. 

Bedömning
Antalet decentraliserade utvärderingar har minskat 
mot föregående år på grund av att Sida efter maj 
2015 stod utan ramavtal för leverantörer av utvärde-
ringstjänster, eftersom upphandlingen av nya leveran-
törer hade överklagats. Upphandlingsprocessen blev 
därmed tidskrävande och myndigheten stod utan 
ramavtal under en lång period. 

Antalet strategiska utvärderingar har minskat 
under senare år. Under 2016–2018 avser Sida att 
höja ambitionen för utvärderingsverksamheten.

1 Denna information är hämtad från Sidas publikationsdatabas 22 oktober 2015.
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5.3 Utbildning och kompetensutveckling för 
Sidas samarbetspartner

SIDAS INSTRUKTION 3 § P 6

3 § Myndigheten ska dessutom
6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna ut-
bildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner 
inom utvecklingssamarbetet,

Bakgrund
Sida anordnar kapacitetsutvecklingsprogram för 
svenska aktörer inom internationella utvecklingssam-
arbeten. Det handlar om aktörer från civilsamhället, 
myndigheter och näringsliv. Själva utbildningarna 
äger rum vid myndighetens utbildningscenter Sida 
Partnership Forum (SPF) i Härnösand. Utbudet 
består av metod- och ämneskurser i bland annat mål- 
och resultatstyrning, rättighetsbaserat arbete, jäm-
ställdhet och anti-korruption. SPF ansvarar för all 
utbildning och kompetensutveckling inom ramen för 
de så kallade resursbasprogrammen, det vill säga 
praktikantprogrammet, MFS, JPO, SARC, BBE och 
JPD.1

Genomförande
Under 2015 anordnade Sida 76 utbildningstillfällen, 
att jämföra med 68 tillfällen 2014. Det totala antalet 
deltagare i centrets utbildningar och den samlade 
kostnaden för utbildningarna som finansieras av 
sakanslaget förblev i stort sett oförändrad under den 
aktuella perioden, cirka 14 miljoner kronor per år. 
Mest ökade de så kallade förberedelseutbildningarna 
för utresande MFS-studenter och praktikanter. 

De flesta deltagarna inom programmen för kapaci-
tetsutveckling arbetar till vardags på myndigheter eller 
är verksamma i organisationer inom civilsamhället.

Under 2015 har SPF tagit fram flera nya utbild-
ningar: miljö, hållbar utveckling och säkerhetsmedve-
tande. SPF har också anordnat utbildningar i resurs-
basutveckling för deltagare i MFS eller för dem som 
ska praktisera i samarbetsländer. SPF ansvarar också 
för utbildning av personal som med finansiering från 
Sida ska arbeta inom FN-systemet, utvecklingsban-
kerna, EU, annan internationell organisation eller på 
en svensk utlandsmyndighet. SPF har i allt högre 

1 MFS: Minor Field Studies; JPO: Junior Professional Officer, SARC: Special 
Assistant to the Resident Coordinator, BBE: Bilaterala Biträdande Experter 
och JPD: Junior Professionals in Delegation. Resursbasprogrammen utgör en 
del av Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014–2017 och 
syftar till att öka antalet kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade 
internationella och regionala organisationer och institutioner. De ska också 
bidra till att bredda kunskapen bland unga personer för framtida arbete inom 
ramen för det internationella utvecklingssamarbetet.

grad använt tematiska nätverk, ämnesansvariga och 
andra kollegor från Sida med specialistkompetens 
inom olika områden, vilket har bidragit till att öka 
kvaliteten på utbildningarna.

Sida har inlett ett arbete för att stärka synergierna 
mellan svenska och internationella aktörer. Eftersom 
en betydande del av Sveriges samarbetsländer befin-
ner sig i konflikt eller olika stadier av postkonflikt har 
konfliktperspektivet hög prioritet i utbildningarna. 
Två större dialogmöten har genomförts med svenska 
myndigheter respektive svenskt civilsamhälle. Under 
de kommande åren förväntas svenska myndigheter i 
allt högre utsträckning verka som kapacitets- och 
institutionsbyggande aktörer i internationella utveck-
lingssamarbeten. Under året har även en gemensam 
handlingsplan för biståndse�ektivitet och innovatio-
ner inom stöd till civilsamhället diskuterats. 

Bedömning
Utbildningsverksamheten vid SPF har bidragit väl till 
att höja kompetensen hos svenska aktörer inom inter-
nationellt utvecklingssamarbete. Däremot hade det 
varit önskvärt med ett mer omfattande arbete för att 
skapa synergier i enlighet med Resultatstrategin för 
kapacitetsutveckling och utbyten 2014–2017. Dels 
mellan civilsamhälle och myndigheter i Sverige, dels 
mellan näringslivet och ett antal utvalda internatio-
nella aktörer. Mot bakgrund av detta avser Sida att 
utveckla och fördjupa synergiarbetet framöver. 

Sida kan också konstatera att utbildning och kom-
petensutveckling inom resursbasprogrammen har 
bidragit till att antalet kvalificerade svenskar har ökat 
inom FN-systemet, utvecklingsbankerna, EU, annan 
internationell organisation och/eller vid utlandsmyn-
digheterna. 

Därmed har vi också ökat förutsättningarna för att 
SPF:s målgrupper och deltagarna i Sidas resursbas-
program ska kunna bidra till bättre levnadsvillkor för 
människor runt om i världen som lever i fattigdom 
och/eller under förtryck.
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Tabell 5.3.1: Prestationer och kostnader

2015 2014 20131

Antal
Utfall per 

kurs i tsek Antal
Utfall per 

kurs i tsek Antal
Utfall per 
kurs tsek

Genomförda kapacitetsutvecklingskurser 30 116,9 26 150,0 15 -

Deltagare kapacitetsutvecklingskurser 682 5,1 669 5,8 550 -

Genomförda resursbaskurser 46 196,8 42 231,0 32 -

Deltagare resursbaskurser 1 154 7,8 1 169 8,3 950  

1 Motsvarande inhämtning av information har inte gjorts för 2013, därav redovisas endast antal för 2013.
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5.4 Myndighetssamarbete finansierat genom 
EU:s biståndsbudget

SIDAS INSTRUKTION 2 § P 7

3 § Myndigheten ska dessutom
7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete (Twinning 
och Technical Assistance Information Exchange, TAIEX) finansierat 
genom EU:s biståndsbudget

Bakgrund
Twinning-projekt kallas de projekt som EU finansie-
rar för att stödja kandidatländer, potentiella kandidat-
länder och grannländer i Östeuropa, Centralasien, 
Nordafrika och Mellanöstern. Ett mål med Twinning 
är att stärka de mottagande ländernas förvaltningar 
så att de kan utvecklas i linje med EU:s regler. Ett 
annat mål är att stärka relationerna mellan myndig-
heter i medlems- respektive mottagarländer. Projek-
ten genomförs under sex till 24 månader, till en total 
projektkostnad av ungefär 1 miljon euro per projekt

Technical Assistance Information Exchange 
(TAIEX) stödjer insatser i form av studiebesök, work-
shops och expertuppdrag inom olika områden. Det 
handlar om att stärka relationerna mellan EU-länder 
och kandidatländer, potentiella kandidatländer och 
grannländer med hjälp av tekniskt stöd (personal). 
Som nationell kontaktpunkt för både Twinning och 
TAIEX ska Sida förmedla EU-finansiering till andra 
svenska myndigheter. I vårt uppdrag ingår att främja, 
utveckla och koordinera aktiviteter bland myndighe-
ter i Sverige. Vi ansvarar också för att samordna 
Twinning-aktiviteter och ge råd till de svenska myn-
digheter som vill delta i Twinning-projekt. För att 
säkerställa att svenska myndigheter uppfyller kravet 
på full kostnadstäckning vid tjänsteexport1 beviljar 
Sida kostnadsersättning för de kostnader som inte 
täcks av EU. Kostnadsersättningen ger svenska myn-
digheter möjlighet att konkurrera med andra med-
lemsstater om Twinning- och TAIEX-projekt. Den 
minskar också eventuella finansiella hinder för svensk 
tjänsteexport. 

Genomförande
För att öka svenska myndigheters möjligheter att 
vinna Twinning-projekt upphandlade Sida under det 
första halvåret 2015 kompetensstöd och kurser om 
EU-Twinning. Kompetensstödet inleddes med analys 
av tidigare bidrag, nätverksmöten och kurser för 

1 Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) definition är tjänsteexport prestationer 
utförda inom eller utom landet för utländsk mottagare.

svenska myndigheter med intresse att genomföra lik-
nande projekt.

De två Twinning-anbud från svenska myndigheter 
som Sida har sänt till EU-kommissionen under 2015 
har båda vunnit. Swedesurvey utför ett av projekten, 
som syftar till att stödja jordanska myndigheter med 
lantmäterifrågor. Det andra utförs av Migrationsver-
ket, de ska ge myndigheter i Kosovo stöd i asylfrågor. 
Sidas mål är att alla Twinning-anbud som skickas till 
EU-kommissionen ska vinna, varför vi bedömer att vi 
har uppnått ett mycket bra resultat i verksamheten 
under 2015.

Under året har totalt 17 svenska myndigheter fått 
finansiellt stöd för att delta i expertutbyten inom 
TAIEX-programmet, vilket är en ökning mot 2014. 
Ett exempel är Domstolsverket, som medverkade vid 
ett expertbesök i Georgien. Ett annat exempel är 
Migrationsverket, som tog emot studiebesök från 
både Montenegro och Vitryssland. 

Antalet svenska experter som har rekryterats till 
TAIEX-uppdrag är dock något lägre än föregående 
år: 68 rekryterade experter under 2015, jämfört med 
76 rekryterade experter under 2014. Ökningen av 
antalet beviljade TAIEX-stöd beror sannolikt på en 
ökad kunskap om samarbetsformen och ett ökat 
intresse hos svenska myndigheter att delta. Även Sidas 
kapacitetshöjande stöd till myndigheter om Twinning 
kan vara en bidragande orsak.

EU-närmandet är också ett övergripande syfte med 
den svenska regionala strategin för Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet, där målet är att skapa förutsätt-
ningar för bättre levnadsvillkor för människor som 
lever i fattigdom. Det innebär att Twinning och 
TAIEX också kan ses som verktyg för att uppfylla 
denna strategi.
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Tabell 5.4.1: Prestation

2015 2014 2013

Antal beviljade finansiella stöd 
till Twinning

71 14 12

Antal beviljade finansiella stöd 
till TAIEX

17 12 6

Utbetalade medel till Twinning 
& TAIEX insatser (tkr)

3 7772 2 7103 1 8624

Antal ansökningar där Sida 
bistått med rådgivning

25 6

Antal förmedlade Twinning-
projekt

98

1 Följande insatser: 15/001063, 15/001035, 15/001034, 15/000655, 15/000639, 
15/000318 och 15/000292.

2 Avser anslagspost 23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet och anslagspost 17 Mellanöstern och Nordafrika

3 Avser endast anslagspost 23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet.

4 Avser endast anslagspost 23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet.

5 Migrationsverket Kosovo 15/000292 och Swedesurwey Jordanien 
15/000318.

Bedömning
Sida kan konstatera att svenska myndigheters kapaci-
tet att vinna Twinning-förslag har stärkts under 2015. 
En annan positiv trend under året är att det svenska 
deltagandet vid TAIEX-uppdrag har ökat. Dessutom 
har relationerna mellan svenska myndigheter och 
mottagarländernas myndigheter stärkts, liksom mot-
tagarländernas förvaltningar. Sida gör bedömningen 
att verksamheten inom Twinning och TAIEX har 
uppvisat goda resultat. Båda programtyperna hjälper 
svenska myndigheter att dela med sig av kunskap och 
erfarenheter inom sina specialområden så att respek-
tive samarbetsland ska kunna leva upp till anpass-
ningskraven enligt EU:s regelverk.

Sida ser positivt på möjligheten att dra nytta av 
Twinning och TAIEX som ett sätt att komplettera 
Sveriges bilaterala stöd genom den regionala strategin 
och samtidigt använda de svenska myndigheternas 
erfarenheter. Men vi kan också konstatera att Twin-
ning och TAIEX är kostnadskrävande biståndsformer 
i förvaltningskostnadstermer, varför nuvarande nivåer 
på volym och resultat anses tillräckliga och inte kom-
mer att vara föremål för större förändringar framöver.
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5.5 Sidas uppdrag avseende bidragshantering 
som regeringen eller Regeringskansliet (UD) 
beslutar om

SIDAS INSTRUKTION

3 § Myndigheten ska dessutom när det gäller vissa medel för anslagspost-
er under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen eller 
Regeringskansliet beslutar om, för Regeringskansliets räkning utföra vis-
sa administrativa kontrollmoment vid bidragshantering, praktiskt han-
tera utbetalningar, återbetalningar och återkrav samt svara för en effektiv 
valutahantering.

Bakgrund
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 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 2015 redo-
visa prestationer rörande administrativa kontrollmo-
ment vid bidragshantering samt praktisk hantering av 
utbetalningar och återkrav av medel för de anslags-
poster inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet som 
regeringen eller Regeringskansliet beslutar om. Redo-
visningen ska omfatta Sidas del av administrationen 
av den verksamhet som regeringen eller Regerings-
kansliet beslutar om.

Genomförande
Enligt Regleringsbrevet för budgetåret 2015, inklusive 
anslagssparande från 2014, disponerar Sida totalt 10 
miljarder kronor för utbetalning efter beslut av reger-
ingen eller Regeringskansliet. I och med att Sida 
dispone rar medlen ingår de i Sidas redovisning och 
årsredo visning trots att Sida inte beslutar om medlen. 
Enligt Reglerings brevet undantas Sida att redovisa 
prognoser samt från att lämna en fördjupad redogö-
relse för bemyndigan den i budgetunderlaget för dessa 
anslag och anslags poster varför de inte ingår i redo-
visningen av finan siella villkor.

Sidas uppdrag har i praktiken handlat om att gran-
ska inkomna bidragsansökningar, hantera utbetal-
ningar av beslutade bidrag samt granska och bevaka 
återrap portering och återkrav av bidrag, främst avse-
ende Utrikesdepartementet men också Miljö- och 
energidepartementet. Process  och arbets beskrivningar 
har tagits fram med utgångspunkt i Regeringskansli-
ets (UD:s) rutinbeskrivningar för bidragshantering. 
De prestationer som Sida har iden tifierat som rele-
vanta att redovisa för uppdraget framgår av tabell 
5.5.1 och 5.5.2. Varje insats motsvaras av ett eller 
flera regerings-  eller Regeringskanslibeslut. Utfallet 
för 2015 års bidragsutbetalningar på berörda anslags-
poster uppgår till totalt 12,5 miljarder kronor vilket 
framgår av tabell 5.5.1. Antalet utbetalningar uppgår 
till 294 vilket är en ökning med 51 jämfört med före-
gående år. Antalet öppna insatser har under 2015 

Tabell 5.5.1: UD-betalningarnas fördelning per anslagspost, tkr

2015 2014

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/
anslag 

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

2 952 335 24 40 14 3 526 3 829 933 38 26 11 8 271

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

9 170 400 73 51 17 10 726 5 999 208 60 41 17 13 060

Strategiskt inriktade bidrag 
(ap 33) 367 124 3 203 69 441 239 108 2 175 72 435

Reformsamarbete  
i Östeuropa (7.2:1.3) 0 0 0 0 0 1 185 0 1 0 0

Totalt 12 489 859 100 294 100 14 693 10 069 434 100 243 100 21 766

Inkluderat återbetalningar -32 043 -24 047

1 Varav 47 återbetalningar 2014 respektive 42 återbetalningar 2015.

Kap_55_57.indd   56 2016-03-30   12:53



57

ÖVRIG VERKSAMHET

Sidas årsredovisning 2015

ökat med 59 till 534 vilket framgår av tabell 5.5.2. 
Antalet granskade ansökningar har under året sjunkit 
med 16 till 38. Antal granskade återrapporteringar 
har minskat från 99 till 97.

Under 2015 tilldelades Sida ett tillägg i instruktio-
nen att utöver ovan nämnda uppdrag också svara för 
en e�ektiv valutahantering. Ett visst antal bidragsbe-
slut är av regeringen eller Regeringskansliet beslutade 
i annan valuta än svenska kronor, (USD, EUR, CHF). 
För att stänga den valutaexponering som därvid före-
ligger vid utbetalning har Sida tecknat valutatermin 
med Riksgäldskontoret avseende de bidragsbeslut 
med störst exponering sett utifrån valutabelopp. 
Under året har fem valutaterminer tecknats. Vidare 
har en rutinbeskrivning om hanteringen tagits fram. 

Sida har upprättat bemyndiganderedovisningen 
2015 för införande i Sidas årsredovisning. Se vidare 
kommentarer i avsnitt Finansiella dokument samt 
kapitel 8 om intern styrning och kontroll.

Tabell 5.5.2:  Insatser och förvaltningskostnader,  
antal och tkr

2015 2014

Antal öppna insatser1 534 475

Granskade ansökningar 38 54

Granskade återrapporteringar 97 99

Förvaltningskostnader totalt inkl. OH-
kostnader

14 693 21 766

Förvaltningskostnad per insats 28 46

Förvaltningskostnad per ut- och 
 inbetalning

43 90

1 Öppna insatser är insatser som ännu inte avslutats.
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5.6 Tjänsteexport

SIDAS REGLERINGSBREV

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

Bakgrund
Inom ramen för utvecklingssamarbete bidrar svenska 
myndigheter i samarbete med Sida framför allt till att 
stärka o�entlig förvaltning och organisationer. Det 
handlar ofta om att stärka både teknisk kompetens 
och kunskap om myndighetsledning, myndighetsutöv-
ning och e�ektiv administration. Samarbetet med 
svenska myndigheter är en  viktig del av Sidas arbete 
med att stärka o�entliga institutioner i samarbetslän-
derna och bidrar dessutom till att öka den internatio-
nella kompetensen hos berörda myndigheter. 

Genomförande
Sida arbetar på olika sätt för att öka samstämmighe-
ten och e�ektiviteten i myndighetssamarbetet. För de 
myndigheter med vilka Sida har ett brett samarbete 
har vi utsett kontaktpersoner (fokalpunkter). Dessa 
ska bland annat samla information om samarbetspro-
jekt som respektive myndighet har med Sida, delta i 
årsmöten och underlätta samarbetskontakterna. 
Under 2015 har Sida förtydligat fokalpunkternas roll, 
samt den roll som spelas av Sidas myndighetssamord-
nare som koordinerar och utvecklar verksamheten.

Under året har också Sida Partnership Forum (SPF)
anordnat kurser om bland annat jämställdhet, anti-
korruption och resultatfrågor för att stärka myndighe-
ternas kapacitet i utvecklingssamarbetet. Dessa frågor 
drivs också av Sidas personal i design av nya samar-
betsprojekt. Svenska myndigheters möjlighet att 
avsätta tid för kompetensutveckling av medarbetare 
varierar. Samtidigt har myndigheterna tagit egna initi-
ativ till verksamhetsutveckling inom ramen för arbets-
gruppen Nätverk för Lärande, där även Sida deltar. 
Gruppen har bland annat hanterat frågor som resul-
tatrapportering och utformningen av svenska insatser. 

En utmaning framöver blir att skapa samarbetspro-
jekt som involverar flera myndigheter. Olika myndig-
heters kompetenser kan komplettera varandra och 
bidra till stärkt genomslagskraft och hållbara resultat. 
Sida ser möjligheter i att använda de nya globala håll-
bara utvecklingsmålen (SDG) som en utgångspunkt 
för att stärka myndighetssamarbetet. 

Diagram 5.6.1: Antal insatser med 
myndighetssamverkan och utbetalningar (exklusive 
universitet, högskolor och forskningsråd)
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Mätt i utbetalningsnivå har Sidas samarbete med 
svenska myndigheter under 2015 legat på ungefär 
samma nivå som tidigare. Året 2014 ska ses som ett 
undantagsår på grund av de stora utbetalningar som 
gjordes i samband med ebolakrisen. Sida finansierade 
27 myndigheters utvecklingssamarbete 2015, att jäm-
föra med 38 stycken 2014 och 43 stycken 2013. Men, 
även om antal samarbetsmyndigheter har minskat, så 
har omfattningen av varje samarbete samtidigt ökat 
(se Tabell 5.6.2).

Tabell 5.6.1:  Ufall topp tio svenska myndigheter  
2015, mnkr

Topp 10 myndigheter 2015, mnkr

Universitet- o Högskolerådet 124

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 61

Statistiska Centralbyrån     53

Mynd. för Samhälls o Beredskap 52

Kemikalieinspektionen        41

Skatteverket                 35

Lantmäteriet                 27

Tillväxtverket                25

Naturvårdsverket             24

Rikspolisstyrelsen           22

Övriga myndigheter 92

Totalt 557

Sidas största samarbetspartner under året, mätt i 
utbetalningar, har varit Universitets- och högskolerå-
det (UHR). Myndigheten har genomfört praktik- och 
utbytesprogram som ger yngre svenskar internatio-
nella erfarenheter, vilket är meriterande för framtida 
anställningar inom utvecklingssamarbete. 
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ska bygga upp ett system för kvalitetssäkring inom 
utbildningssektorn för bland annat utveckling av läro-
planer och skolors rapportering av utbildningsresultat 
och nationella utvecklingsbehov till regeringen. 

Ett annat exempel är Arbetsförmedlingens utbild-
ningsprogram ”Arbetsmarknadspolitikens roll i fattig-
domsbekämpningen”. Programmet startade 2009 och 
genomförs med deltagare från afrikanska och asia-
tiska samarbetsländer med en bred ansats där såväl 
makro- som mikroaspekter av arbetsmarknadspolicy 
och arbetsförmedlingens funktion ryms. Enligt en 
utvärdering från 2015 har programmet bidragit till 
kapacitetsutveckling inom deltagande organisationer 
och myndigheter, vilket i sin tur har lett till ett antal 
reformer i samarbetsländerna.

Bedömning
Sida har under året upplevt ett växande intresse för 
samarbete mellan svenska myndigheter och o�entliga 
institutioner i samarbetsländer.  Myndigheterna öns-
kar samordna och engagera sig ytterligare för att 
bidra till hållbar utveckling. Det ökade engagemanget 
kopplas till de nya globala målen, Agenda 2030. Den 
samlade bedömningen av tjänsteexporten ger en 
varierad bild. De svenska myndigheternas kompetens 
efterfrågas ofta av samarbetsländerna, och många 
svenska myndigheter har lång erfarenhet av utveck-
lingssamarbete. En ökad tjänsteexport har medfört 
större osäkerhet i Sidas anslagsutnyttjande (Sida fak-
tureras i efterskott). Sida bedömer att myndigheternas 
kapacitet att resurssätta och genomföra insatser bör 
stärkas. Ett annat problem är att det är svårt för 
svenska myndigheter att formulera anti-korruptions-
ansatser som är lämpade för förvaltningsreform och 
institutionsutveckling i samarbetsländerna. Inte minst 
eftersom kontexten där skiljer sig från den kontext 
som svenska myndigheter normalt arbetar i. Andra 
områden som kan stärkas är jämställdhetsperspektiv, 
makt- och kontextanalys och resultatbaserad styrning 
av samarbetsprojekt. I arbetet med de nya globala 
målen ser Sida ett behov av att arrangera fler mötes-
platser som sammanför olika aktörer och kompetens-
områden. Sida gör också bedömningen att nya for-
mer och metoder för myndighetssamarbete kan 
stärka Sveriges bidrag till en mer hållbar global 
utveckling. Sida konstaterar även att myndigheternas 
instruktioner och regleringsbrevsuppdrag har stor 
betydelse för samarbetet. Slutligen visar sig också 
myndigheternas egen kapacitet helt avgörande för 
deras internationella engagemang och medverkan i 
globalt utvecklingssamarbete.

Näst största samarbetspartner har varit Styrelsen 
för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) som 
genomför flera internationella kapacitetsutvecklings-
program (ITP) för utveckling av deltagande länders 
system för kvalitetsbedömning och ramverk för inter-
nationell handel. Med Livsmedelsverket genomför 
Swedac liknande program med fokus på deltagande 
länders förmåga att hantera och praktiskt arbeta med 
nya principer och krav avseende säkra livsmedel samt 
internationell handel med livsmedel och jordbruks-
produkter. Swedac är också en viktig och särskilt 
efterfrågad partner i det svenska utvecklingssamarbe-
tet i Mellanöstern och Nordafrika.  

Tredje myndighet på utbetalningslistan är Statiska 
Centralbyrån (SCB) som fokuserar på kompetensut-
veckling och uppbyggande av institutioner som arbe-
tar mer statistik i samarbetsländerna. Inriktningen 
beror på efterfrågan, men är ofta brett inkluderande 
ledningsfrågor, planering, informations och kommu-
nikationsteknologi, statistisk metod samt några 
ämnesområden (exempelvis ekonomi, jordbruk, 
utbildning, jämställdhet och miljö). Under 2015 har 
SCB arbetat med 12 långsiktiga bilaterala och regio-
nala insatser samt ett globalt nytt internationellt 
kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) inom jämställd-
hetsstatistik. 

Diagram 5.6.2: Utbetalningar till myndigheter (exklu-
sive univeritet, högskolor och forskningsråd) per hu-
vudsektor 2015

Demokrati, mänskliga rättigheter
och jämställdhet, 26% 
Humanitärt bistånd, 10%
Marknadsutveckling, 16%
Miljö, 12%
Forskning, 4%
Utbildning, 4%
Hållbar samhällsbyggnad, 7%
Konflikt, fred och säkerhet, 2%
Jord- och skogsbruk, 1%
Övrigt, 18%

Fördelningen av utbetalningar per sektor är oföränd-
rad från tidigare år där demokrati och mänskliga rät-
tigheter samt humanitärt stöd är nästan lika stora. 
Myndighetssamarbeten är ofta omfattande projekt 
som består av olika tekniska delar där det handlar om 
att utveckla parternas kompetens, system och organi-
saton. Ett exempel som inkluderar många olika 
ämnen är samarbetet mellan svenska Skolinspektio-
nen och Kambodjas utbildningsministerium som går 
under namnet ”Education Quality Assurance”. Det 
initierades efter ett ministerbesök i Sverige 2011 och 
är nu inne på sitt tredje år. Det aktuella programmet 
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5.7 Kompetensförsörjning 

FÖRORDNINGEN OM ÅRSREDOVISNING OCH BUDGET-
UNDERLAG, 3 KAPITEL 3§: 

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

Bakgrund
Sidas kompetensförsörjning ska vara strategisk och 
e�ektiv för att säkerställa att personal med rätt kom-
petens finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt – på Sida 
och vid utlandsmyndigheterna – för att uppnå verk-
samhetens mål.

Genomförande 
Under 2015 har Sida infört ett så kallat Human 
Resource Management-system. Detta HRM-system 
består av en kompetensportal och en lärportal, som 
ska göra det möjligt att arbeta med kompetensförsörj-
ning på ett ändamålsenligt, strategiskt och e�ektivt 
sätt. 

Lärportalen är en plattform för administration av 
utbildningar och kurser, som till exempel e-utbild-
ningar. Under året har e-utbildningar om o�entlig 
upphandling och anti-korruption tagits fram, den 
senare som resultatet av ett samarbete med Utrikes-
departementet. Både antikorruption och o�entlig 
upphandling är områden där Sida behöver stärka sin 
kompetens.

De nätverk som i dag finns på Sida ska bidra till 
kunskapsutveckling och på så sätt förbättra organisa-
tionens e�ektivitet och verksamhetens kvalitet. De 
bidrar till kunskapsspridning och utbyte av erfarenhe-
ter och knyter också samman medarbetare på myn-
digheten i Stockholm och på utlandsmyndigheterna. 
Under 2015 lät Sida se över nätverken, med följd att 
både antalet nätverk och deras funktion reviderades. 
Sida har genomfört insatser för att utveckla kompe-
tens inom tematiska område (se kapitel 3) 

Bedömning
De åtgärder som har vidtagits under 2015 har bidra-
git till att vi har kunnat fullgöra våra uppgifter enligt 
förordningen. Sida har börjat lägga grunden för en 
mer strategisk och e�ektiv kompetensförsörjning och 
infört moderna IT-verktyg som stöd för detta. Under 
2016 fortsätter arbetet med att utveckla Sidas kompe-
tensförsörjning med kompetensportalen som ett stöd-

jande verktyg. De tematiska nätverken har bidragit till 
att stärka genomförandet av biståndet genom att möj-
liggöra utbyte av erfarenheter. De har också ökat 
möjligheterna för medarbetare och chefer att 
utveckla sin kompetens. 
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bidragit till bättre miljö på lokal nivå. Ett exempel är 
Kosovo, där ett projekt har gett 60 000 invånare till-
gång till överskottsvärme från ett kraftvärmeverk. Ini-
tiativet har minskat utsläppen rejält, och renoveringar 
av fjärrvärmenätet har lett till att resurserna utnyttjas 
mer e�ektivt. Det aktuella projektet sker i samarbete 
med lokala myndigheter, EU, tyska utvecklingsbanken 
KfW och Luxemburg. 

Ett annat exempel finns i Östafrika, där Sida har 
bidragit till utvecklingen av marknaden för förnybar 
energi. Det har bland annat skett genom stöd till så 
kallade challenge funds. Ett exempel är REACT, där 
stöd ges till innovativa lösningar för förnybar energi 
och klimatanpassning. Mer än en miljon människor 
beräknas kunna dra nytta av tjänster och produkter 
från de 38 företag som hittills har delat på stödet, som 
totalt uppgår till 30 miljoner US dollar. Insatser för 
att stödja nya företag sker fortfarande. Solenergilös-
ningar som kombinerar mikrofinansiering med delbe-
talning via mobiltelefoner, så kallade Pay-as-you-go-
lösningar, har vuxit snabbt. 

Bedömning
Sidas arbete har under 2015 bidragit till generations-
målet genom att stödja arbete som förhindrar och 
motverkar miljöproblem i utvecklingsländerna. I 
enlighet med gällande policy för miljö och klimat i 
utvecklingssamarbetet har arbetet fokuserat på sekto-
rer såsom vatten och sanitet, energi samt jordbruk, 
skogsbruk och fiske. Den ökade prioriteringen av 
miljö- och klimatfrågor kommer öka fokuseringen 
ytterligare under kommande år.

5.8 Generationsmålet 

SIDAS INSTRUKTION

3 § Myndigheten ska dessutom
10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generations mål 
för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fast-
ställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveck-
ling

Bakgrund
Det övergripande målet för den svenska miljöpoliti-
ken är att till nästa generation lämna över ett sam-
hälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, 
utan att miljö- och hälsoproblemen utanför landets 
gränser för den skull har ökat. Betoningen av det 
internationella perspektivet ger Sida en viktig roll i 
arbetet med att uppfylla generationsmålet. Arbetet 
ska inkludera insatser på global, regional, nationell 
och lokal nivå. 

Sida har två viktiga roller i förhållande till genera-
tionsmålet. Den ena rollen är att som finansiär och 
dialogpartner bidra till en förbättrad miljöförvaltning 
globalt och i enskilda länder. Det kan i förlängningen 
minska miljöpåverkan från svensk import. Med miljö-
förvaltning avses kapaciteten hos myndigheter och 
andra samhällsaktörer att förvalta ekosystem. Sidas 
andra roll i sammanhanget är att inom ramen för 
Sveriges politik för global utveckling samråda med 
andra svenska myndigheter samt bidra med ett miljö- 
och utvecklingsperspektiv i frågor som rör handel, 
energi, klimat och miljö.

Genomförande
Sida bidrar till att bredda generationsmålet med hjälp 
av olika typer av insatser. Till exempel handlar det 
om att diskutera miljökonsekvenser med dialogpart-
ners för att skapa en bättre miljöförvaltning både glo-
balt och i enskilda länder. 

Sida har också bidragit till förbättrade förutsätt-
ningar för en global miljöförvaltning på flera sätt. För 
detta arbete är säkra ägande- eller nyttjanderätter 
viktigt. Ett exempel är stödet till etablerandet av the 
International Land and Forest Tenure Facility, som 
bidrar till att skydda markrättigheter för ursprungs-
folk och andra lokalbefolkningar i bland annat Indo-
nesien och Panama. 

I och med stödet till World Resources Institute har 
Sida också bidragit till att världens skogar numera 
övervakas av satelliter. En av många aktörer som 
använder tjänsten är Global Forest Watch, som bidrar 
till en bättre förvaltning av skogarna. Sida har även 
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5.10 Garantier antal och volym per 
strategistyrd verksamhet 

SIDAS REGLERINGSBREV

Sida ska redovisa (…) tillämpningen av garantier i biståndet genom 
redogörelse för antalet och volym garantier per strategistyrd verk-
samhet.

Bakgrund
Garantier syftar till att möjliggöra investeringar som 
annars inte skulle vara möjliga genom att säkerställa 
en trygghet för både investerare och låntagare. På 
detta sätt skapas förutsättningar att nå ut till en kund-
krets som marknaden tidigare bedömt för riskfylld 
(fattiga människor, små företag etc). Att investeringar 
görs i riskfyllda, fattiga eller osäkra miljöer eller att en 
marknad säkras genom att garantera leverantörer en 
viss volym gör att investerare vågar satsa i nya mark-
nader. Garantierna betalas bara ut om risken (förlus-
ten) realiseras.

Genomförande
Tabellen nedan visar antalet garantier och total avta-
lad volym (garanterat belopp) för garantiverksamhe-
ten per strategistyrd verksamhet. Sidas avtal gällande 
garantier innehåller normalt belopp både i utländsk 
valuta (vanligtvis US dollar) och SEK för att ta höjd 
för eventuella valutakursförändringar. De avtalade 
SEK beloppen har därför visst påslag. Tabellen redo-
visar de avtalade maxbeloppen i SEK från avtalen 
och innehåller således det avtalade valutakurspåslaget 
vilket skiljer sig från tabell 7.3.2 som tar sina data 
från EKN:s årsrapport och avser avtalade belopp i 
utländsk valuta omräknade till SEK enligt fastställd 
valutakurs vid rapporteringstillfället.

Under rubriken mobiliserat kapital framgår även 
hur stort externt kapital som har mobiliserats som en 
e�ekt av Sidas garantiverksamhet. Detta är alltså det 
belopp en motpart – exempelvis en bank – är villig 
att investera i en verksamhet som en följd av det som 
garanterats av Sida. För att få fram det mest rättvi-
sande värdet av mobiliserat kapital baseras det på US 
dollar eftersom värdet i SEK bär med sig ett påslag i 
enlighet med ovan. 

För att undvika dubbelräkning använder Sida 
OECD:s biståndskommitté DACs riktlinjer. Syftet 
med riktlinjerna är att ta hänsyn till om det finns 
andra givare av garantier till samma insats och där-
med undvika dubbelräkning.  

5.9 Rapportering till Naturvårdsverket 

SIDAS INSTRUKTION

3 § Myndigheten ska dessutom
11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och 
samråda med verket om vilken rapportering som behövs. 

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 16/000184).

Bedömning
Sidas bedömning framgår av den särskilda skrivelsen.
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Bedömning
Sida ser att verksamheten fortsatt utvecklar sin för-
ståelse för instrumentet och hur det kan användas 
för att uppnå resultat i den strategistyrda verksam-
heten genom att mobilisera kapital. Vi förväntar oss 
därmed att användningen av garantiinstrumentet 
kommer att öka framöver. 

Äldre insatser upptar ett utrymme på garantira-
men om cirka en miljard kronor. Sammantaget inne-
bär det att garantiramen om tio miljarder svenska 
kronor kan komma att utnyttjas fullt inom det 
närmsta året. Detta får till konsekvens att nya insatser 
blir möjliga i takt med att andra garantier avslutas 
eller om garantiramen utökas.

Tabell 5.10.1:   Antalet beslutade garantier och total avtalad volym för garantiverksamheten per strategistyrd 
verksamhet

Region Strategi Antal Värde Sek avtal3 Värde USD Avtal
Värde mobiliserat 

kapital USD

Afrika Angola1 1 200 000 000 19 000 000 20 000 000

 Kenya 4 79 800 000 7 800 000 15 090 909

 Mali 2 34 375 000 2 400 000 4 500 000

 Mozambique 2 71 062 500 6 778 963 13 557 925

 Uganda 2 26 050 000 2 650 000 5 000 000

 Zambia 2 51 399 660 4 726 280 9 452 560

Zimbabwe 1 178 500 000 14 000 000 28 000 000

Regionalt Afrika 1 555 000 000 50 000 000 100 000 000

Europa Bosnia Herzegovina 5 144 625 000 12 500 000 25 000 000

 Moldavien 1 8 818 340 881 834 1 763 669

Ukraina2 1 175 000 000 13 671 220 27 342 440

Global Global 11 1 478 453 500 154 184 550 426 700 897

Mena Palestina 1 200 000 000 20 000 000 27 777 778

Regionalt Asien Pakistan 1 480 000 000 48 000 000 128 235 000

Totalt 35 3 683 084 000 356 592 847 832 421 178

1  Angola har inte längre någon giltig strategi. Garantiinsatsen påbörjades 2010 och kommer att avslutas 2018. Avtalsbeloppet i Sidas ekonomiadministrativa system har 
justerats eftersom även då avtalet säger 200 000 000 så når utestående garanterat belopp, på grund av de amorteringar som gjorts, inte upp till detta belopp och DAA 
har därför justerats för denna insats.

2  Garantin till Ukraina har ett avtalat belopp i SEK och i EURO (12 500 000). Växlingen till USD har gjorts över SEK enligt följande växelkurser USD/SEK: 8,3524,  
EURO/SEK 9,135

3  Värdet i SEK motsvarar det belopp i Svenska kronor som Sida har avtalat om. I syfte att hantera valutarisker för Sida i förhållande till garantireserven har en ”valutakur-
skudde” lagts på den avtalade valutan (exempelvis USD) relaterat till den kurs som förelåg då avtalet slöts. I beslut 2013-003219 regleras detta. Beslutet innebär att ett 
påslag på 50% adderas till den valutakurs som gäller vid tidpunkten för beslutet. Principen för valutakurspåslag innan detta beslut har i de flesta fall varit en valutakurs 
på ca USD/SEK 10 vilket gett en buffert på ca 50% vid en valutakurs runt 6,5 sek per US dollar.
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5.11 Bistå aktörer som bedriver uppföljning 
och utvärdering inom Sidas 
verksamhetsområde

SIDAS INSTRUKTION

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

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

Genomförande
Under 2015 har vi bistått Expertgruppen för 
Biståndsanalys (EBA) och andra aktörer med statistik 
och data från våra system samt efterfrågade underlag. 
Medarbetare från myndigheten har också medverkat 
i referensgrupper och i intervjuer för både studier och 
utvärderingar. Till exempel vid EBA:s studier ”Kon-
centrationssvårigheter? En analys av svensk bistånds-
spridning” och ”O�entlig-privat samverkan i bistån-
det”.  

Sida har även bistått med både statistik och under-
lag till ett par omfattande så kallade landgranskningar 
som EBA inledde under 2015. Därutöver har myn-
digheten lämnat underlag och bistått med informa-
tion till aktörer som Ekonomistyrningsverket och 
Riksförbundet för Sexuell Upplysning. 

Bedömning
Under 2015 har EBA genomfört och publicerat fler 
studier, rapporter och seminarier än tidigare år, med 
följd att också arbetsbördan för Sidas medarbetare 
har ökat. Vi har bland annat ägnat mer tid åt att ta 
fram efterfrågade uppgifter, kvalitetssäkra informa-
tion, delta i referensgrupper och granska fakta än 
tidigare. Vi har haft en dialog med EBA för att hitta 
e�ektiva samarbetsformer, och i dag finns väl funge-
rande rutiner på plats. Våra underlag är även fortsatt 
av god kvalitet och lämnas skyndsamt för samtliga 
förfrågningar,  varför vi gör bedömningen att myndig-
heten genomför denna verksamhet med tillfredsstäl-
lande resultat. 

5.12 Rapportering av statistik 

SIDAS INSTRUKTION

3 § Myndigheten ska dessutom
4. sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) 
och OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt di-
rektiv från DAC,

Bakgrund
Sverige genom Sida har åtagit sig att rapportera vårt 
internationella utvecklingssamarbete till OECD:s 
biståndskommittté (DAC) i enlighet med de regler 
och direktiv som är internationellt överenskomna. 
Sida ansvarar för Sveriges samlade rapportering vil-
ket innebär att vi också samlar in och sammanställer 
data från övriga myndigheter.

Genomförande
Under 2015 har Sida kvalitetssäkrat statistiken under 
en kvalitetssäkringskampanj i mars, en mer omfat-
tande kvalitativ insats i samband med rapporteringen 
till OECD/DAC, samt ytterligare en större kvalitets-
säkringsinsats i slutet av året. 

Under redovisningsperioden har vi samlat in, sam-
manställt och rapporterat statistik enligt direktiv från 
DAC. Rapporteringen består av tre delar: en prelimi-
när rapport med aggregerad statistik, den så kallade 
Advance Questionnaire, och två mer omfattande 
 rapporter, de så kallade DAC-tabellerna respektive 
Creditor Reporting System (CRS++). 

CRS++-rapporten består av detaljerad informa-
tion på insatsens lägstanivå, det vi kallar komponent. 
Data bygger på information ur Sidas planeringssys-
tem. För att sammanställa rapporterna har Sida även 
samlat in data från andra myndigheter som har tillde-
lats medel från i huvudsak utgiftsområde 7 Interna-
tionellt bistånd, samt i vissa fall utgiftsområde 5 Inter-
nationell samverkan.

Bedömning
Sida bedömer att arbetet fortgått enligt plan. Inga 
större förändringar har genomförts i förhållande till 
tidigare år. Sida har fortsatt arbetet med att säker-
ställa kvalitet i vår rapportering i enlighet med reger-
ingens ambitioner och bedömer att vi i och med våra 
insatser tagit ett steg i rätt riktning.

Kap_511_513.indd   64 2016-03-30   12:55



65

ÖVRIG VERKSAMHET

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 5.13.1:  Prestationer

2015 2014 2013

Aid Transparency Index, 
poäng

83,90% 83,27% 60,38%

Myndigheter som slutit avtal 
om IATI-publicering

13 8 5

Insatser på openaid.se 97 9161 – –

Dokument på openaid.se 70 442 70 014 76 671

Användare på openaid.se 34 615 45 182 42 794

1 Mätmetoden för detta år är ny och data kan därför inte jämföras bakåt i tiden.

Bedömning
Sidas arbete med att o�entliggöra information om 
det svenska biståndet har bland annat inneburit att 
Sveriges så kallade transparenspoäng fortsätter att 
öka. Den mest omfattande undersökningen på områ-
det är Aid Transparency Index,1 där Sverige under 
det första halvåret 2015 erhöll 83,9 procent. En note-
ring som innebär en marginell ökning sedan 2014, 
och som dessutom placerar Sverige i den bästa kate-
gorin och på andra plats totalt. 

Sida gör bedömningen att arbetet inom transpa-
rens har fortskridit i enlighet med planerna och att 
Sverige även i fortsättningen kommer att behålla en 
ledande roll på området bland världens länder. Den 
främsta utmaningen framöver blir att få åtkomst till 
och publicera dokument från utlandsmyndigheterna. 
På den nationella nivån har stora framsteg gjorts 
under året då alla berörda svenska myndigheter nu 
har slutit avtal med Sida om publicering. 

1 Aid Transparency Index är ett årligt index sammanställt av organisationen 
Publish What You Fund. Under 2015 har man dock valt att senarelägga publi-
ceringen av indexet till början av 2016. 

5.13 Transparensgarantin

SIDAS INSTRUKTION

3 § Myndigheten ska dessutom
5. verka för öppenhet och insyn i det internationella biståndet och i 
samarbetsländerna, aktivt och på elektronisk väg tillgängliggöra 
information om sin verksamhet, samordna genomförandet av 
transparensgarantin i det svenska biståndet, inklusive stödja övri-
ga berörda aktörer i detta arbete samt ansvara för information-
stjänsten openaid.se

Bakgrund  
Sida presenterar biståndsdata på två sätt: via infor-
mationstjänsten Openaid.se och genom att publicera 
insatsdata, det vill säga information om insatser, 
enligt en gemensam standard som har tagits fram av 
International Aid Transparency Initiative (IATI). På 
Openaid.se kan besökare visualisera, filtrera, söka, 
gruppera och exportera informationen.

I och med publiceringen av data enligt IATI-stan-
darden blir statistiken internationellt jämförbar. Dess-
utom blir det möjligt att importera uppgifterna direkt 
in i andra system, till exempel i samarbetsländernas 
egna system för planering och visualisering.

Genomförande
Under 2015 har Sida arbetat med att fullfölja Sveri-
ges åtaganden att publicera information i enlighet 
med IATI-standarden. Bland annat har vi intensifie-
rat arbetet med att få fler svenska myndigheter att 
publicera transparensdata med tätare intervall. Vi har 
också skrivit avtal med de 13 myndigheter som bedri-
ver biståndsverksamhet, däribland Polismyndigheten, 
Riksrevisionen och Kriminalvården. En följd av avta-
len är att samtliga svenska myndigheter i dag publice-
rar sin information till IATI via Sida, vilket inte varit 
fallet tidigare 

Under året har Sida utvecklat den svenska transpa-
renstjänsten Openaid.se med en ny sökfunktion, 
ytterligare visualiseringar och bättre möjligheter att 
sortera data. Förbättringarna har gjort det enklare för 
allmänheten att ta del av information om det svenska 
biståndet. Inte minst med hjälp av sökfunktionen, 
som söker igenom samtliga dokument på hemsidan. 
Användningen av webbplatsen ökat sett till antalet 
sidvisningar under året. 
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Mama Tahé (Mama Konta) är en av de kvinnor som fått stöd till hållbar livsmedelsproduktion som 
svar på klimatförändringarna i Mali
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6.  ANSLAGSPOSTREDOVISNING

SIDAS REGLERINGSBREV

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet totalt samt 
per strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa 
myndighetens slutsatser utifrån resultatet.

Uppdelat per anslagspost redogör vi i detta kapitel för 
en analys över förvaltningskostnader och strategimåls-
uppfyllelse. Trafikljus i strategimåluppfyllelse bygger 
på genomförandet av insatsportföljer. 

Måluppfyllelseanalysen fokuserar på avvikelserap-
portering. Med andra ord kommenteras endast even-
tuell bedömningsförändring som skett över den 
senaste treårsperioden.1 Grön färg indikerar att stra-
tegimålen förväntas nås i allt väsentligt, gul att de för-
väntas nås delvis, och röd att de inte förväntas nås. 
Vit färg indikerar strategilöst tillstånd, om inte en ny 
strategi ersatt den tidigare utan att större målbildsför-
ändringar gjorts. Även de strategier där bedömningen 
är att målen inte förväntas nås (dvs. de röda) räknas 
som avvikande och kommenteras således. Bedöm-
ningen görs för strategin som helhet av Sidas landspe-
cialister och grundas inte på utveckling av indikatorer 
eller liknande.

Årets bedömning är att målen förväntas nås delvis 
eller i allt väsentligt för 90 procent av strategierna (37 

1 Bedömningen för 2014 är baserad på samma års strategi rapportering, vilken 
avviker från det som rapporterades i Årsredovisningen 2014 i sju fall.

av 41). Endast fyra strategier förväntas inte nå målen. 
Dessa är uteslutande bilaterala strategier som verkar i 
repressiva miljöer vilket begränsar Sidas möjlighet att 
verka. 

Totalt betalade Sida under 2015 ut 17 759 mnkr 
vilket är en minskning med omkring 1 375 mnkr mot 
2014. Detta är en direkt följd av att Sidas anslagsvoly-
mer har minskat till följd av de ökade avskrivningarna 
för flyktingkostnader 2015. De minskade anslagsvoly-
merna har varit en bidragande faktor i flera fall där 
strategibedömningen har ändrats i en negativ rikt-
ning. Därtill har det resulterat i att Sidas förvaltnings-
krona2 har minskat från 20 kronor 2014 till 17 kronor 
2015, något som också avspeglas i texterna för res-
pektive anslagspost nedan. 

Sidas totala förvaltningskostnad för den strategi-
styrda verksamheten uppgår 2015 till 1 030 mnkr 
(inklusive OH-kostnader) vilket motsvarar 89% av 
Sidas totala förvaltningskostnader 2015.3  

Verksamheten fortsätter utvecklas i linje med 
interna mål om en e�ektiv förvaltning gällande färre 
insatser och högre medelavtalsvolymer. Däremot är 
det fortsatt problematiskt att öka avtalslängden på 
grund av att ett flertal strategier befinner sig i över-
gångsfaser med ettåriga förlängningar. Detta försvå-

2 Förvaltningskronan förklarar relationen antal utbetalade biståndskronor per 
en krona förvaltningskostnad.

3 För att se Sidas totala förvaltningskostnader se kapitel 6.17.

Tabell 6.1: Sidas verksamhet, utbetalning per anslagspost 2015, mnkr
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rar planeringsmöjligheten inom strategierna samt för 
Sidas samarbetsorganisationer. För mer information 
angående fördelningen av förvaltningskostnaderna 
samt definitioner och val av prestationer och nyckeltal 
se kapitel 2.

Tabell 6.2:  Sidas verksamhet, utbetalning per strategi 2015, mnkr

Humanitärt bistånd genom Sida 2011-2015 

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 

Forskningssamarbete 2015-2021 

Tanzania 2013-2019 

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 

Afghanistan 2014-2019 

Mocambique 2015-2020 

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017 

Kap.utv och utbyten 2014-2017 

Kenya 2009-2015 

Regionalt Afrika söder om Sahara 2010-2015 

Zambia 2013-2017 

Regionalt Mellanöstern och Nordafrika 2010-2015 

Somalia 2013-2017 

Regionalt hiv/aids, SRHR, HBT 2012-2015 

Palestina 2015-2019 

Uganda 2014-2018 

DR Kongo 2015-2019 

Guatemala 2008-2015 

Zimbabwe 2011-2015 

Bangladesh 2014-2020 

Rwanda 2010-2015 

Liberia 2008-2015 

Globala insatser för mänsklig säkerhet 2014-2017 

Mali 2004-2015 

Regionalt Asien med fokus på Sydöstasien 2010-2015 

Kambodja 2014-2018 

Colombia 2009-2015 

Etiopien 2003-2015 

Myanmar 2013-2017 

Bolivia 2014-2016 

Sydsudan 2014-2016 

Informations- och kommunikationsverksamhet 2010-2015 

Burkina Faso 2013-2016 

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 

Irak 2009-2015 

Sudan 2014-2016 

Stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljöinsatser i Ryssland 
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6.1 Humanitära insatser

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
förväntas uppfyllas i allt väsentligt. Ingen förändring i 
bedömning har skett över den senaste treårsperioden.

Tabell 6.1.1: Måluppfyllelse ap 1

Strategi 2015 2014 2013
Humanitärt bistånd genom Sida

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida under anslagsposten betalat ut 
2 801 miljoner kronor. Det är en minskning med ca 7 
procent jämfört med 2014. Förvaltningskostnaderna 
uppgick 2015 till 44 miljoner kronor, vilket utgör fyra 
procent av Sidas totala förvaltningskostnad och ligger 
på ungefär samma nivå som 2014. Däremot har för-
valtningskronan sjunkit något, från 77 kronor till 64 
kronor, som en följd av det minskade anslaget och 
därmed de minskade utbetalningarna. Trots att för-
valtningskronan sjunkit något är den fortfarande på 
en relativt hög nivå jämfört med andra anslagsposter 
vilket är möjligt eftersom biståndet i huvudsak hante-
ras som stora och snabba insatser vid humanitära 
katastrofer. Antalet insatser har fortsatt sjunka och 
därmed har medelvolymen för insatserna ökat. Att ha 
färre insatser leder till att mer tid kan ägnas åt upp-
följning och på så vis kan insatskvaliteten öka. 

Tabell 6.1.2: Prestationer och nyckeltal ap 1

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 2 801,1 3 023,0 2 804,7
Förvaltningskostnad mkr 44,0 39,3 36,9
Förvaltningskrona 64 77 76
Beslutade & avtalade insatser 11 25 37
Insatser med utfall & avslutade 92 128 132
Medelavtalslängd 42 42 41
Genomsnittlig volym per insats mkr 30,4 23,6 21,2

6.2 Informations- och 
kommunikationsverksamhet

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
förväntas uppfyllas delvis. Ingen förändring i bedöm-
ning har skett över den senaste treårsperioden.

Tabell 6.2.1: Måluppfyllelse ap 2

Strategi 2015 2014 2013
Informations- och kommunikations-
verksamhet

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida under anslagsposten betalat ut 
91 miljoner kronor. Det utgör en minskning med fem 
procent jämfört med 2014. Förvaltningskostnaderna 
uppgick 2015 till 32 miljoner kronor, vilket utgör tre 
procent av Sidas totala förvaltningskostnad. 

Jämfört med året innan har kostnaden minskat 
med 23 procent, vilket beror på att rutinerna har 
e�ektiviserats vid hantering av bidrag till organisatio-
ner i det civila samhället. Det har medfört att antalet 
utbetalade biståndskronor i förhållande till förvalt-
ningskostnaden ökat från två kronor 2014 till tre kro-
nor 2015. 

Eftersom regeringen i slutet av 2014 fattade beslut 
om att förlänga nuvarande strategi för informations- 
och kommunikationsverksamhet till att även gälla för 
2015 har inga stora förändringar gällande innehåll 
skett. Detta har också medfört att antalet insatser har 
ökat och medelavtalsvolymen minskat då det innebär 
begränsade planeringsförutsättningar.

Anslagsposten utgörs fortsatt till största delen av 
sektorn övrigt (information om utvecklingssamar-
bete). Samarbetsformen är kostnader för att infor-
mera om och främja utvecklingssamarbete i givarlan-
det. Genomförandeorganisationerna är 
organisationer inom civilsamhället.

Tabell 6.2.2: Prestationer och nyckeltal ap 2

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 91,1 95,6 91,7
Förvaltningskostnad mkr 31,7 41,0 24,6
Förvaltningskrona 3 2 4
Beslutade & avtalade insatser 38 33 38
Insatser med utfall & avslutade 89 84 74
Medelavtalslängd 27 27 28
Genomsnittlig volym per insats mkr 1,0 1,1 1,2
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6.3 Stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
förväntas uppfyllas i allt väsentligt. Ingen förändring i 
bedömning har skett över den senaste treårsperioden.

Tabell 6.3.1: Måluppfyllelse ap 5

Strategi 2015 2014 2013
Stöd genom svenska organisationer i 
det civila samhället

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida under anslagsposten betalat ut 
1 628 miljoner kronor till stöd genom svenska ramor- 
ganisationer i det civila samhället samt ett fåtal inter-
nationella civilsamhällesorganisationer, vilket är en 
minskning jämfört med 2014 pga sänkt anslagsnivå.
Förvaltningskostnaden uppgick 2015 till 20 miljoner 
kronor, vilket utgör två procent av Sidas totala för-
valtningskostnad. Förvaltningskostnaderna har ökat 
med 29 procent jämfört med året innan.

Anslagsposten hör till de största volymmässigt, men 
trots ökningen av förvaltningskostnaderna fortsatt till 
de minsta när det gäller förvaltningskostnad. Inom 
anslagsposten utbetalades 82 kronor i bistånd för 
varje krona av förvaltningsanslaget, vilket är en lägre 
nivå än under 2014 (då si�ran var110 kronor). Detta 
beror på att anslagsvolymerna var lägre än 2015, 
men också på att resurserna för att genomföra strate-
gin har fortsatt anpassas efter strategiuppdragets 
omfattning och ökat antal aktörer. 

Kopplat till anslagsposten har det under året 
genomförts flera större uppdrag som bidragit till den 
ökade kostnaden, bl.a. att ta fram underlag för en ny 
CSO-strategi. Anledningen till att anslaget fortfa-
rande har en hög förvaltningskrona beror främst på 
insatsernas storlek samt att de flesta avtalen tecknas 
långsiktigt med redan kända aktörer. Insatsavtalens 
medellängd har varit konstant under de senaste åren.
Sida arbetar dock för att öka avtalslängden även 
inom denna typ av insatser hos intresserade organisa-
tioner. Genomsnittlig volym per insats har minskat 
2015 vilket även det är en följd av minskade volymer.

Anslagsposten utgörs till störst del av sektorn 
demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, 
samarbetsformen organisationsstöd och genomföran-
deorganisationerna icke-statliga organisationer och 
civilsamhälle. 

Tabell 6.3.2: Prestationer och nyckeltal ap 5

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 1 628,1 1 695,3 1 522,1
Förvaltningskostnad mkr 19,9 15,4 11,5
Förvaltningskrona 82 110 133
Beslutade & avtalade insatser 27 19 20
Insatser med utfall & avslutade 82 78 65
Medelavtalslängd 39 40 40
Genomsnittlig volym per insats mkr 19,9 21,7 23,4
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6.4 Asien

Måluppfyllelse
Sammantaget består anslagsposten av fyra bilaterala 
strategier och en regional. Den enda bedömningsför-
ändringen har ägt rum i Kambodja, där strategiresul-
taten sedan 2014 förväntas uppfyllas i allt väsentligt. 
Detta trots att förbättringstakten i enskilda utveck-
lingstrender kan komma att vara lägre än önskvärt, 
till exempel inom utbildningsområdet samt respekten 
för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och rätts-
statens principer.

Tabell 6.4.1: Måluppfyllelse ap 6

Strategi 2015 2014 2013
Afghanistan 
Bangladesh
Kambodja
Myanmar
Regionalt Asien

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida under anslagsposten betalat ut 
1 376 miljoner kronor. Det utgör en minskning med 
tio procent jämfört med året innan. Förvaltningskost-
naden uppgick 2015 till 109 miljoner kronor, vilket är 
en ökning mot föregående år och utgör cirka nio pro-
cent av Sidas totala förvaltningskostnad. Som en följd 
har antalet utbetalade biståndskronor i förhållande 
till förvaltningskostnad minskat och uppgick 2015 till 
13 kronor jämfört med 16 kronor året innan. Antalet 
insatser minskar, avtalslängd och volym ökar. Tren-
den skapar förutsättningar för e�ektivitetsvinster i 
verksamheten.

Anslagsposten utgörs till största del av sektorn 
demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, 
samarbetsformen projektstöd och genomförandeor-
ganisationerna icke statliga organisationer och civil-
samhälle.

Tabell 6.4.2: Prestationer och nyckeltal ap 6

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 1 375,9 1 521,3 1 577,4
Förvaltningskostnad mkr 109,3 97,8 99,8
Förvaltningskrona 13 16 16
Beslutade & avtalade insatser 40 57 62
Insatser med utfall & avslutade 207 307 332
Medelavtalslängd 46 44 41
Genomsnittlig volym per insats mkr 6,6 5,0 4,7

6.5 Latinamerika

Måluppfyllelse
Sammantaget består anslagsposten av tre bilaterala 
strategier. För Bolivia bedöms den positiva utveck-
lingen ha stannat av sedan 2013. I det statliga samar-
betet finns områden som inte prioriteras av den boli-
vianska staten, vilket medför att resultaten inom dessa 
områden blivit mer begränsade. Sverige fortsätter att 
föra en nära dialog med staten och bidra med kapaci-
tetsstöd till dess institutioner.

Tabell 6.5.1: Måluppfyllelse ap 7

Strategi 2015 2014 2013
Bolivia
Colombia
Guatemala

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida under anslagsposten betalat ut 
506 miljoner kronor. Det utgör en minskning med 
drygt en procent jämfört med föregående år. Förvalt-
ningskostnaderna under 2015 uppgick till 44 miljoner 
kronor, vilket utgör fyra procent av Sidas totala för-
valtningskostnad. Förvaltningskostnaderna har ökat 
med ca 5 procent. Antalet utbetalade biståndskronor 
i förhållande till förvaltningskostnaden uppgick 2015 
till 12 kronor, liksom året innan. Antalet biståndsin-
satser ligger på liknande nivå som året innan liksom 
insatsavtalens medelvolym. Insatsavtalens medellängd 
har dock minskat trots att målsättningen har varit att 
de ska öka vilket beror på att flera av strategierna 
befinner sig i en övergångsperiod. Detta leder till att 
förutsättningarna för att teckna långa avtal är begrän-
sade. Anslagsposten utgörs till störst del av sektorn 
demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, 
samarbetsformen projektstöd och genomförandeor-
ganisationerna icke-statliga organisationer och civil-
samhälle. Det är en liknande sammansättning som 
under 2014. 

Tabell 6.5.2: Prestationer och nyckeltal ap 7

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 506,4 513,6 557,1
Förvaltningskostnad mkr 43,6 41,5 40,1
Förvaltningskrona 12 12 14
Beslutade & avtalade insatser 26 31 32
Insatser med utfall & avslutade 131 129 111
Medelavtalslängd 41 44 49
Genomsnittlig volym per insats mkr 3,9 4,0 5,0
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få bättre genomslag och dialog. Trots fredsavtal råder 
fortsatt osäkerhet i landet, men strategimålen förvän-
tas ändå nås i allt väsentligt. För Uganda, som fick en 
ny strategi förra året, bedöms förutsättningarna för 
måluppfyllelse framöver som goda då en omställning 
har gjorts av utvecklingssamarbetet för att nå målsätt-
ningarna i den nya strategin. 

Tabell 6.6.1: Måluppfyllelse ap 9

Strategi 2015 2014 2013
Burkina Faso
DR Kongo
Etiopien
Kenya
Liberia
Mali
Moçambique
Rwanda
Somalia
Sudan 
Sydsudan
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Regionalt Afrika söder om Sahara
Regionalt samarbete med hiv och aids 
och sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter samt hbt-personers mänsk-
liga rättigheter i Afrika söder om Sahara

Förvaltningsanalys
Afrika är Sidas största strategistyrda verksamhet sett 
till såväl utbetalade medel som förvaltningskostnader. 
Under 2015 har Sida betalat ut 4 924 miljoner kro-
nor. Utfallet innebär att 104 miljoner av anslagskredi-
ten utnyttjades då det totala Afrika-anslaget uppgick 
till 4 810 miljoner kronor. 

Förvaltningskostnaderna var 374 miljoner kronor 
2015, vilket var åtta procent högre än 2014. Antalet 
utbetalade biståndskronor i förhållande till förvalt-
ningskostnaden uppgick 2015 till 13 kronor. Det 
utgör en minskning med två kronor jämfört med före-
gående år. En positiv trend noteras för antalet insatser 
som minskat samtidigt som medelvolymen per insats 
ökat. Att antalet insatser fortsätter att sjunka innebär 
att en ökad andel tid kan ägnas åt uppföljning av 
insatser vilket stärker kvaliteten i genomförandet. 

Utvecklingen mot minskad förvaltningskrona beror 
delvis på att det statliga samarbetet har avslutats eller 
begränsats i flera länder efter politiska kriser eller 
 korruptionsfall. Samtidigt sker en ökning av andelen 
projekt som inkluderar nya biståndsformer och 

6.6 Afrika

Måluppfyllelse
Sammantaget består anslagsposten av 17 strategier, 
varav 15 är bilaterala och två regionala. De bedöm-
ningsförändringar som skett över tid har varit i positiv 
riktning. 

I flera fall varierar utvecklingen mellan strategier-
nas olika områden: Strategin Regionalt samarbete med hiv 
och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara 
uppnår överlag god måluppfyllelse, till exempel mins-
kar antalet nya hiv-infektioner och kvinnor och flick-
ors levnadsvillkor förbättras långsamt. Däremot nås 
inte strategimålen när det gäller hbtq-personers rät-
tigheter, vilket bedöms delvis bero på bristande kapa-
citet hos hbtq-organisationer och delvis på ett hård-
nande klimat kring rättighetsfrågor där många länder 
väljer att ta avstånd från stora delar av SRHR-agen-
dan. I Rwanda syns flera positiva utvecklingstrender, 
såsom förbättrad insyn i o�entliga institutioner och 
stärkt respekt för ekonomiska och sociala rättigheter, 
dock tycks den politiska viljan att genomföra de nyli-
gen antagna mediareformerna minska. Också i 
Demokratiska republiken Kongo syns viss positiv 
utveckling inom exempelvis förbättrad hälsa för 
befolkningen, men den svåra situationen i landet 
medför begränsningar i måluppfyllelsen. För Sudan 
har portföljen hittills varit begränsad, men det finns 
planerade insatser som delvis kommer att förstärka 
måluppfyllelsen framgent. Det upplevs dock fortsatt 
svårt att uppfylla målen i strategin. Den humanitära 
situationen har förvärrats och strider intensifierats 
under det senaste året vilket skapar svårigheter att 
etablera samarbeten som kan nå resultat i linje med 
strategimålen.

För flera strategier märks en positiv utveckling mot 
ökad måluppfyllelse. I Burkina Faso ledde utfasnings-
beslutet 2013 till osäkerhet och ökade risker i genom-
förandet. Åtgärder vidtogs för att minimera risker, 
 vilket kombinerat med mer stabilt politiskt läge och 
regeringsbeslutet att fortsätta samarbetet 2014 har 
bidragit till ökad måluppfyllelse. I Zambia har mål-
uppfyllelsen stärkts efter att en ny, mer fokuserad, 
strategi antagits av regeringen under 2013. I Kenya 
har dialogen med regeringen återupptagits efter att 
Internationella brottmålsdomstolens (ICC) åtal mot 
president Kenyatta suspenderades hösten 2014, sam-
tidigt som regeringen fortsätter med satsningar på 
sociala trygghetssystem och decentralisering, vilket 
gör att möjligheten att nå måluppfyllelse stärkts. I 
Mali har tydligare givarsamordning initierats för att 
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näringslivssamverkan vilka kräver mer arbetstid och 
därmed ökar förvaltningskostnaderna. 

Nio samarbetsstrategier har förlängts i avvaktan på 
regeringsbeslut om att ta fram nya strategier. Avsak-
naden av långsiktiga samarbetsstrategier har lett till 
att genomsnittslängden på insatserna är i likhet med 
2014 års nivåer, dock lägre än under 2013. Anslags-
posten utgörs till största delen av sektorn demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet och samar-
betsformen projektstöd. 2015 var den största genom-
förande organisationen multilaterala organisationer.

Tabell 6.6.2: Prestationer och nyckeltal ap 9

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 4 923,8 5 086,5 5 127,7
Förvaltningskostnad mkr 374,4 348,0 305,4
Förvaltningskrona 13 15 17
Beslutade & avtalade insatser 165 216 201
Insatser med utfall & avslutade 723 798 697
Medelavtalslängd 44 45 48
Genomsnittlig volym per insats mkr 6,8 6,4 7,4

6.7 Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering

Måluppfyllelse
Sammantaget består anslagsposten av två tematiska 
strategier vars mål delvis förväntas uppfyllas. Ingen 
förändring i bedömning har skett över perioden.

Tabell 6.7.1: Måluppfyllelse ap 13

Strategi 2015 2014 2013
Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering
Särskilt demokratistöd genom svenska 
partianknutna organisationer 

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut 812 miljoner kronor 
under anslagsposten. Det innebär en minskning med 
13 procent jämfört med 2014 vilket beror på en lägre 
anslagstilldelning. Förvaltningskostnaden 2015 ökade 
något jämfört med 2014 och var 2015 knappt 30 mil-
joner kronor. Antalet utbetalade biståndskronor i för-
hållande till förvaltningskostnad uppgick 2015 till 27 
kronor, en minskning med sju kronor jämfört med 
föregående år. Detta är ett resultat av en minskad 
anslagsnivå med något ökad nivå på förvaltningsre-
surser. Årets förvaltningsutfall bedöms vara fortsatt 
rimligt, givet att ett antal samarbetspartners verkar i 
repressiva kontexter där det ställs höga krav på flexi-
bilitet samt tidskrävande hantering av viss informa-
tion.

Antalet avtalade insatser har minskat jämfört med 
2014. Minskningen av antalet insatser beror bland 
annat på att insatser från den tidigare demokrati-
satsningen har avslutats. Sida strävar efter att öka 
antalet större insatser samt avtalslängden i portföl-
jerna. Trenden går i den riktningen men har brom-
sats upp pga en framtida osäker anslagsnivå. Dock ser 
vi också att medelavtalslängden har ökat med 11 pro-
cent 2015 jämfört med 2014.

Anslagsposten utgörs uteslutande av stöd till sek-
torn demokrati, mänskliga rättigheter och jämställd-
het och den främsta samarbetsformen är projektstöd. 
Den huvudsakliga genomförande organisationen är 
icke-statliga organisationer och civilsamhälle. 
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Tabell 6.7.2: Prestationer och nyckeltal ap 13

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 811,8 932,0 760,1
Förvaltningskostnad mkr 29,8 27,4 18,8
Förvaltningskrona 27 34 40
Beslutade & avtalade insatser 39 42 62
Insatser med utfall & avslutade 184 186 167
Medelavtalslängd 40 36 39
Genomsnittlig volym per insats mkr 4,4 5,0 4,6

6.8 Globala insatser för miljö- och 
klimatmässigt hållbar utveckling

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
förväntas uppfyllas i allt väsentligt. Ingen förändring i 
bedömning har skett över perioden.

Tabell 6.8.1: Måluppfyllelse ap 14

Strategi 2015 2014 2013
Globala insatser för miljö- och klimat-
mässigt hållbar utveckling

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut 714 miljoner kronor 
under anslagsposten, vilket är något lägre än 2014 
pga lägre anslagstilldelning. Förvaltningskostnaden 
uppgick till 18 miljoner kronor 2015. Det innebar en 
ökning med omkring åtta procent jämfört med 2014. 
Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden uppgick 2015 till 40 kronor. 
Det utgör en minskning med tio procent jämfört med 
föregående år. Förändringen beror främst på att 
arbetsbelastningen 2014 inte var långsiktigt hållbar så 
ytterligare personalresurser tillfördes. 

Antal beslutade och avtalade insatser har minskat 
något sedan 2014. Medelavtalslängden ligger på en 
relativt konstant hög nivå under treårsperioden. Sida 
bedömer att det är en begränsning för avtalslängden 
att strategiperioden endast sträcker sig till 2017 då 
portföljen består av olika biståndsformer och där 
framförallt insatser inom ramen för utvecklingslån 
och garantier ofta har längre avtalsperioder än tradi-
tionella biståndsformer där avtalsperioder om fyra till 
fem år ses som önskvärda.

År 2015 är huvudsektorn i portföljen miljö, största 
samarbetsformen bidrag till specifika program och 
fonder genom internationella organisationer och 
huvudsaklig genomförande organisation är multilate-
rala organisationer. 

Tabell 6.8.2: Prestationer och nyckeltal ap 14

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 713,6 734,5 557,5
Förvaltningskostnad mkr 17,7 16,3 20,8
Förvaltningskrona 40 45 27
Beslutade & avtalade insatser 15 20 9
Insatser med utfall & avslutade 62 61 51
Medelavtalslängd 58 57 61
Genomsnittlig volym per insats mkr 11,5 12,0 10,9
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6.9 Globala insatser för socialt hållbar 
utveckling

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
delvis förväntas uppfyllas. Det saknas insatser som 
stödjer områden som yrkesutbildning, flickors utbild-
ning samt ett bredare fokus på en minskning av hälso-
risker för att uppfylla strategimålen. Sida bedömer att 
dessa områden inte kommer kunna kompletteras 
givet nedskärningarna på anslagsposten.

Tabell 6.9.1: Måluppfyllelse ap 15

Strategi 2015 2014 2013
Globala insatser för socialt hållbar 
utveckling

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut 1 133 miljoner kro-
nor. Det är en minskning med 133 miljoner kronor 
sedan 2014. Antal utbetalade biståndskronor i förhål-
lande till förvaltningskostnaden uppgick 2015 till 94 
kronor vilket är en minskning med 30 kronor jämfört 
med 2014. Trots att vi ser en minskning i förvalt-
ningskronan har genomsnittlig insatsvolym ökat 
något, vilket även avtalslängden gjort. Medelavtals-
längden uppgick 2015 till 51 månader vilket är en 
ökning med elva procent sedan 2014 och i linje med 
en strävan mot längre avtalsperioder. Inom ramen för 
anslagsposten hanteras sedan början på 2015 ett 
antal lån och garantiinsatser vilka inte leder till utbe-
talningar, men kräver förvaltning. Detta ses vara en 
anledning till den lägre förvaltningskronan.

Anslagsposten utgörs till största del av sektorn 
hälsa, samarbetsformen stöd till specifika program 
och fonder genom internationella organisationer och 
den huvudsakliga genomförande organisation är mul-
tilaterala organisationer. 

Tabell 6.9.2: Prestationer och nyckeltal ap 15

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 1 133,1 1 266,2 854,4
Förvaltningskostnad mkr 12,1 10,2 13,9
Förvaltningskrona 94 124 61
Beslutade & avtalade insatser 5 11 17
Insatser med utfall & avslutade 36 42 35
Medelavtalslängd 51 46 47
Genomsnittlig volym per insats mkr 31,5 30,1 24,4

6.10 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
förväntas uppfyllas i allt väsentligt. Ingen förändring i 
bedömning har skett över perioden. 

Tabell 6.10.1: Måluppfyllelse ap 16

Strategi 2015 2014 2013
Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut 577 miljoner kronor. 
Anslagspostens volym reducerades med cirka 121 
miljoner kronor jämfört med 2014 vilket innebär att 
möjligheten att bredda portföljen under 2015 har för-
svårats. Förvaltningskostnaden har ökat marginellt 
och uppgick till 23 miljoner kronor 2015, vilket fort-
satt utgjorde två procent av Sidas totala förvaltnings-
kostnad. Det innebär att kostnaderna relativt sett är 
oförändrade. däremot har förvaltningskronan mins-
kat till 25 kronor till följd av det minskade anslaget. 

Antal insatser fluktuerar i hög grad mellan åren, 
bland annat som en följd av huruvida det skett en 
utlysning inom Innovations Against Poverty (IAP). 
Generellt har dock antalet insatser stabiliserats på en 
lägre nivå. Ytterligare en positiv trend är att medelav-
talslängden ökar sedan 2014. De positiva trenderna 
är resultat av Sidas arbete mot färre insatser med 
högre relevans för strategigenomförandet.

Anslagsposten utgörs till största delen av mark-
nadsutveckling, största samarbetsformen är stöd till 
specifika program och fonder genom internationella 
organisationer och huvudsaklig genomförande orga-
nisation är multilaterala organisationer. Det är 
samma sammansättning som under 2014.

Tabell 6.10.2: Prestationer och nyckeltal ap 16

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 576,5 667,1 700,5
Förvaltningskostnad mkr 23,1 22,0 47,6
Förvaltningskrona 25 30 15
Beslutade & avtalade insatser 22 32 65
Insatser med utfall & avslutade 146 165 159
Medelavtalslängd 43 40 40
Genomsnittlig volym per insats mkr 3,9 4,0 4,4
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6.11 Mellanöstern och Nordafrika

Måluppfyllelse
Sammantaget består anslagsposten av två bilaterala 
strategier och en regional. Den bedömningsföränd-
ring som skett över tid har varit i negativ riktning. För 
Palestina saknas fortfarande framsteg i fredsprocessen 
och försoning inom landet. Därtill har återuppbygg-
naden efter kriget i Gaza sommaren 2014 varit 
mycket begränsad. Läget på Västbanken är bättre 
men rörelserestriktioner, fortsatta demoleringar, nya 
bosättningar samt hot om tvångsförflyttning gör läget 
svårt. Irak är fortfarande i djup kris och Sida bedö-
mer att det inte är möjligt att nå målen för strategin, 
som fasas ut under 2016.

Tabell 6.11.1: Måluppfyllelse ap 17

Strategi 2015 2014 2013
Irak
Palestina
Regionalt Mellanöstern och Nordafrika

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut ca 713 miljoner kro-
nor. Det innebär en minskning med omkring 16 pro-
cent jämfört med 2014.

Förvaltningskostnaden uppgick till drygt 57 miljoner 
kronor 2015, vilket innebär en minskning med fyra pro-
cent jämfört med föregående år. Kostnaden utgjorde 
cirka fem procent av Sida totala förvaltningskostnad. 
Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till för-
valtningskostnaden uppgick 2015 till tolv kronor. Rela-
tionen utbetalade biståndskronor och förvaltningskost-
nader har minskat jämfört med föregående år. Trots 
det är trenden positiv när det gäller en ökad genom-
snittlig volym per insats och att antalet insatser fortsät-
ter att minska. Minskningen av antalet insatser är dock 
till största del en följd av minskade medel till anslags-
posten. Största huvudsektor är demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet, största samarbetsform är 
projektstöd och största genomförande organisation är 
icke-statliga organisationer och civilsamhälle. 

Tabell 6.11.2: Prestationer och nyckeltal ap 17

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 712,5 847,6 798,2
Förvaltningskostnad mkr 57,1 59,4 52,8
Förvaltningskrona 12 14 15
Beslutade & avtalade insatser 19 48 61
Insatser med utfall & avslutade 159 186 162
Medelavtalslängd 41 39 41
Genomsnittlig volym per insats mkr 4,5 4,6 4,9

6.12 Reformsamarbete med Östeuropa,  
Västra Balkan och Turkiet

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en regional strategi vars mål 
förväntas uppfyllas delvis. Ingen förändring i bedöm-
ning har skett över perioden.

Tabell 6.12.1: Måluppfyllelse ap 23

Strategi 2015 2014 2013
Reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut 1 043 miljoner kro-
nor. Det utgör en minskning med tolv procent  jämfört 
med 2014 vlket är en följd av minskat anslag. Förvalt-
ningskostnaderna uppgick till 83 miljoner kronor 
2015, vilket motsvarar sju procent av Sidas totala för-
valtningskostnad. Det innebär en minskning med 
knappt tre procent jämfört med föregående år. 

Relationen utbetalade biståndskronor och förvalt-
ningskostnader är i princip oförändrad jämfört med 
året innan vilket innebär att förvaltningskostnaderna 
anpassats till det lägre anslaget under året. Antalet 
biståndsinsatser har minskat samtidigt som insatsavta-
lens längd har ökat successivt, vilket varit ett mål i 
verksamheten under en lång tid för ökad möjlighet till 
uppföljning och kvalitet i insatserna. 

Insatsavtalens volymer är fortfarande relativt låga i 
relation till övriga anslagsposter (ca 2,4 miljoner kro-
nor), vilket förklaras av att samarbetsformen till stor 
del utgörs av projektstöd med inriktning på institutio-
nella reformer i enlighet med strategins mål. Icke-
statliga organisationer och civilsamhälle är de största 
genomförandeorganisationerna inom anslagsposten 
till skillnad från föregående år då de multilaterala 
organisationerna var störst; medan största sektorn i 
likhet med 2014 är demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet.

Tabell 6.12.2: Prestationer och nyckeltal ap 23 

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 1 042,7 1 179,4 1 073,1
Förvaltningskostnad mkr 83,1 85,4 74,8
Förvaltningskrona 13 14 14
Beslutade & avtalade insatser 111 128 148
Insatser med utfall & avslutade 433 442 421
Medelavtalslängd 42 41 41
Genomsnittlig volym per insats mkr 2,4 2,7 2,5
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6.13 Globala insatser för mänsklig säkerhet

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
förväntas uppfyllas i allt väsentligt. Ingen förändring i 
bedömning har skett över perioden.

Tabell 6.13.1:  Måluppfyllelse ap 26

Strategi 2015 2014 2013
Globala insatser för mänsklig säkerhet

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut ca 185 miljoner kro-
nor. Det utgör en minskning med sex procent jämfört 
med 2014. Förvaltningskostnaderna uppgick till drygt 
sex miljoner kronor 2015, vilket motsvarar en procent 
av Sidas totala förvaltningskostnad. Antalet utbeta-
lade biståndskronor i förhållande till förvaltningskost-
naden uppgick till 29 kronor. Förvaltningskronan har 
därmed minskat med 17 procent sedan 2014 vilket 
förklaras av den minskade anslagsvolymen jämfört 
med 2014. 

Den största sektorn är konflikt, fred och säkerhet. 
Den största samarbetsformen är stöd till specifika 
program och fonder genom internationella organisa-
tioner och genomförande organisationen är multilate-
rala organisationer.

Tabell 6.13.2: Prestationer och nyckeltal ap 26 

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 184,7 197,1 200,1
Förvaltningskostnad mkr 6,3 5,6 3,5
Förvaltningskrona 29 35 58
Beslutade & avtalade insatser 6 11 15
Insatser med utfall & avslutade 37 35 26
Medelavtalslängd 38 38 41
Genomsnittlig volym per insats mkr 5,0 5,6 7,7

6.14 Kapacitetsutveckling och utbyten

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi vars mål 
förväntas uppfyllas delvis. Det har skett en negativ 
utveckling i bedömning över tid vilket beror på en 
lägre anslagstilldelning än väntat 2015 samt fortsatt 
osäkerhet kring anslagsutvecklingen framöver. Hittills 
har detta huvudsakligen påverkat strategiområdet 
Resursbasutveckling där målsättningen att öka antal 
svenskar i internationella organisationer, samt bredda 
svensk resursbas inte kan uppnås utan tillskott av 
medel. 

Tabell 6.14.1: Måluppfyllelse ap 28 

Strategi 2015 2014 2013
Kapacitetsutveckling och utbyten

Förvaltningsanalys
Anslagspostens volym har minskat under det senaste 
året, 2015 betalade Sida ut 456 miljoner kronor vilket 
utgör en minskning med tre procent jämfört med 
2014. Förvaltningskostnaderna uppgick till 136 miljo-
ner kronor under 2015, vilket innebär en ökning 
sedan föregående år. Ökningen kan förklaras av att 
personalen under 2015 har utökats inom flera av stra-
tegins nya verksamhetsområden. Andelen av Sidas 
totala förvaltningskostnad är dock oförändrad. 

Den låga nivån avseende utbetalningar per förvalt-
ningskrona, som 2015 endast uppgick till tre kronor, 
förklaras av att strategin hanterar flera verksamhets-
områden som inte medför större utbetalningar av 
sakanslag till tradtionella insatser, exempelvis kurs-
verksamheten vid Sida Partnership Forum, samt det 
minskade anslaget. Anslagsminskningen har också lett 
till att Sida redan 2015 tvingats skära ner verksamhe-
ten och skjuta insatsbeslut och nya avtal på framtiden 
vilket resulterat i ett lägre antal beslutade och avta-
lade insatser.

Största sektor är övrigt, den vanligaste samarbets-
formen är personalbistånd och den vanligaste genom-
förande organisationen är o�entliga insitutioner.
 
Tabell 6.14.2: Prestationer och nyckeltal ap 28

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 455,7 469,8 420,2
Förvaltningskostnad mkr 136,4 125,4 61,6
Förvaltningskrona 3 4 7
Beslutade & avtalade insatser 57 88 70
Insatser med utfall & avslutade 246 237 183
Medelavtalslängd 38 40 40
Genomsnittlig volym per insats mkr 1,9 2,0 2,3
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6.15 Forskningssamarbete

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en tematisk strategi, som är 
ny för året. Strategin ligger i linje med den tidigare, 
men är mer ambitiös och pekar på kapacitetsupp-
byggnad för forskning i fler länder. Vidare har ett mål 
avseende forskning och innovation tillkommit. Den 
lägre anslagstilldelningen medger dock inte att verk-
samheten expanderar i linje med avsikterna i den nya 
strategin, och målen förväntas därmed uppnås delvis.

Tabell 6.15.1: Måluppfyllelse ap 32

Strategi 2015 2014 2013
Forskningssamarbete 

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut 793 miljoner kronor, 
vilket utgör en minskning med sex procent jämfört 
med 2014. Förvaltningskostnaderna uppgick till 35 
miljoner kronor under 2015. Liksom 2014 motsvarar 
det tre procent av Sidas totala förvaltningskostnad. 

Antalet utbetalade biståndskronor i förhållande till 
förvaltningskostnaden uppgick 2015 till 23 kronor. 
Sida bedömer att denna relation mellan utbetalad 
medel och förvaltningskostnad är på en hög nivå trots 
att verksamheten ofta kräver nära dialog och omfat-
tande koordinering. 

Antalet insatser har ökat, både vad gäller antalet 
beslutade och avtalade insatser samt antalet insatser 
med utfall och avslutade, vilket förklaras av att även 
avrop och upphandlingar av insatser så som revisio-
ner hanteras som separata insatser i Sidas system, 
något som är en förändrad rutin sedan en tid tillbaka. 
Detta har också resulterat i att den genomsnittliga 
avtalsvolymen och insatsernas medelavtalslängd har 
minskat under den senaste treårsperioden. 

Största sektor är forskning, största samarbetsform 
annat tekniskt samarbete och genomförandeorganisa-
tion är övriga    (som universitet och forskningsinstitut). 

Tabell 6.15.2: Prestationer och nyckeltal ap 32

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 793,4 848,5 841,9
Förvaltningskostnad mkr 35,1 33,4 39,7
Förvaltningskrona 23 25 21
Beslutade & avtalade insatser 35 27 27
Insatser med utfall & avslutade 120 118 101
Medelavtalslängd 45 49 59
Genomsnittlig volym per insats mkr 6,6 7,2 8,3

6.16 Samarbete inom Östersjöregionen

Måluppfyllelse
Anslagsposten består av en resultatstrategi för Sveri-
ges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och 
miljö i Ryssland, vars mål inte förväntas uppfyllas.  
Ny repressiv lagstiftning försvårar möjligheterna att 
uppnå strategimålen, främst inom området mänskliga 
rättigheter och demokrati där utrymmet för civilsam-
hällets organisationer att verka har krympt.

Tabell 6.16.1: Måluppfyllelse UO 5 ap 3

Strategi 2015 2014 2013
Ryssland

Förvaltningsanalys
Under 2015 har Sida betalat ut 58 miljoner kronor 
vilket är ungefär i nivå med 2014. Förvaltningskost-
naderna har däremot minskat under 2015 och upp-
gick till knappt sex miljoner kronor vilket motsvarar 
en procent av Sidas totala förvaltningskostnad. Anta-
let utbetalade biståndskronor i förhållande till förvalt-
ningskostnaden har således ökat något och uppgick 
2015 till tio kronor. 

Samarbete inom demokrati, mänskliga rättigheter 
och miljö styrs från och med slutet av augusti 2014 av 
en ny femårig strategi, detta ger Sida möjlighet att 
teckna längre insatser med högre volym. 

Samarbetsformen utgörs till stor del av projektstöd 
som är väl anpassad till strategins inriktning och civila 
samhällets genomförandekapacitet och behov i lan-
det. Största  sektorn är demokrati, mänskliga rättig-
heter och  jämställdhet. I likhet med föregående år är 
den oftast förekommande typen av genomförande-
organisation civilsamhällesorganisa tioner. 

Tabell 6.16.2: Prestationer och nyckeltal UO 5 ap 3

Nyckeltal 2015 2014 2013
Utfall mkr 58.0 56,6 63,4
Förvaltningskostnad mkr 5,9 6,7 6,2
Förvaltningskrona 10 8 10
Beslutade & avtalade insatser 9 11 8
Insatser med utfall & avslutade 41 42 41
Medelavtalslängd 56 53 57
Genomsnittlig volym per insats mkr 1,4 1,3 1,5
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Tabell 6.17.1: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Burkina Faso  

2013–2016
DR Kongo  

2015–2019
Etiopien  

2003–2015

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser  
för ekonomiskt 

hållbar utveckling  
2014–2017

Humanitärt 
 bistånd genom 

Sida 2011–2015

Kap. utv  
och utbyten  
2014–2017

Kenya  
2009–2015

Liberia  
2008–2015

Mali  
2004–2015

Mocambique  
2015–2020

Rwanda  
2010–2015

Somalia  
2013–2017

Stöd genom 
svenska org. i det 

civila samhället 
2010–2015

Afrika söder om Sahara

Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 873
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 451
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604

Burkina Faso 78 152 0 0 0 0 16 907 0 0 0 0 0 0 0 10 068
Burundi 0 0 0 0 0 -1 818 0 0 0 0 0 0 0 2 305
Centralafrikanska rep 0 0 0 0 0 75 192 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 0 0 0 0 0 6 740 0 0 0 0 0 0 0 0
Elfenbenskusten 0 0 0 0 0 -99 0 0 0 0 0 0 0 6 820
Etiopien 0 0 151 544 -141 1 042 86 033 0 0 0 0 0 0 0 31 785
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 455
Ghana 0 0 0 0 0 -69 0 0 0 0 0 0 0 4 209

Guinea 0 0 0 0 0 1 078 0 0 6 250 0 0 0 0 1 161
Kamerun 0 0 0 0 0 6 780 0 0 0 0 0 0 0 6 192
Kenya 0 0 0 0 1 470 30 342 0 430 382 0 0 0 0 0 48 719
DR Kongo 0 227 623 0 0 1 480 183 044 0 0 0 0 0 0 0 19 013
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846
Liberia 0 0 0 0 0 7 787 0 0 177 484 0 0 0 0 5 719
Madagaskar 0 0 0 0 0 3 437 0 0 0 0 0 0 0 6 131
Malawi 0 0 0 0 0 8 533 0 0 0 0 0 0 0 16 078
Mali 0 0 0 0 0 63 021 0 0 0 178 571 0 0 0 9 217
Mauretanien 0 0 0 0 0 5 492 0 0 0 0 0 0 0 0
Moçambique 0 0 0 57 669 0 8 800 0 0 0 0 684 783 0 0 8 958
Namibia 0 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 8 807
Niger 0 0 0 0 0 44 369 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 39 778 0 0 0 0 0 0 0 3 477
Rwanda 0 0 0 53 151 0 3 366 0 0 0 0 0 197 191 0 7 680
Senegal 0 0 0 0 0 -55 0 0 0 0 0 0 0 6 319
Sierra Leone 0 0 0 0 0 1 177 0 0 16 250 0 0 0 0 445
Somalia 0 0 0 0 0 139 523 0 0 0 0 0 0 346 210 19 502
Sudan 0 0 0 0 0 117 656 0 0 0 0 0 0 0 10 302
Swaziland 0 0 0 0 0 -14 0 0 0 0 0 0 0 2 107
Sydafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 815
Sydsudan 0 0 0 0 0 162 102 0 0 0 0 0 0 0 6 909
Tanzania 0 0 0 55 926 0 16 026 0 0 0 0 0 0 0 25 270
Tchad 0 0 0 0 0 56 918 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 739
Uganda 0 0 0 38 435 0 23 742 0 0 0 0 0 0 0 33 819
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 847
Zimbabwe 0 0 0 0 0 923 0 0 0 0 0 0 0 30 454
Reg Afrika 0 0 0 75 590 15 800 23 997 517 0 0 0 0 0 0 0
Reg Afrikas horn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg Centralafrika 0 0 0 0 0 -1 637 0 0 0 0 0 0 0 3 449
Reg Söder om Sahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg Södra Afrika 0 0 0 0 0 4 983 0 0 0 0 0 0 0 24 662
Reg Viktoriasjön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 078
Reg Västra Afrika 0 0 0 0 0 13 416 0 0 -12 500 0 0 0 0 25 370
Reg Östra Afrika 0 0 0 -9 337 0 29 286 0 0 0 0 0 0 0 40 238

Totalt 78 152 227 623 151 544 271 294 19 792 1 176 741 517 430 382 187 484 178 571 684 783 197 191 346 210 522 200

6.17 Redovisning av vissa kostnader enligt 
regleringsbrevet 2015
Här redovisas tabeller i enlighet med särskilda krav i 
regleringsbrevet. Det gäller utbetalade belopp inom 

strategier och till särskilda samarbetspartners samt 
förvaltningskostnader för Sida totalt.
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Tabell 6.17.1: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Burkina Faso  

2013–2016
DR Kongo  

2015–2019
Etiopien  

2003–2015

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser  
för ekonomiskt 

hållbar utveckling  
2014–2017

Humanitärt 
 bistånd genom 

Sida 2011–2015

Kap. utv  
och utbyten  
2014–2017

Kenya  
2009–2015

Liberia  
2008–2015

Mali  
2004–2015

Mocambique  
2015–2020

Rwanda  
2010–2015

Somalia  
2013–2017

Stöd genom 
svenska org. i det 

civila samhället 
2010–2015

Afrika söder om Sahara

Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 873
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 451
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604

Burkina Faso 78 152 0 0 0 0 16 907 0 0 0 0 0 0 0 10 068
Burundi 0 0 0 0 0 -1 818 0 0 0 0 0 0 0 2 305
Centralafrikanska rep 0 0 0 0 0 75 192 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 0 0 0 0 0 6 740 0 0 0 0 0 0 0 0
Elfenbenskusten 0 0 0 0 0 -99 0 0 0 0 0 0 0 6 820
Etiopien 0 0 151 544 -141 1 042 86 033 0 0 0 0 0 0 0 31 785
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 455
Ghana 0 0 0 0 0 -69 0 0 0 0 0 0 0 4 209

Guinea 0 0 0 0 0 1 078 0 0 6 250 0 0 0 0 1 161
Kamerun 0 0 0 0 0 6 780 0 0 0 0 0 0 0 6 192
Kenya 0 0 0 0 1 470 30 342 0 430 382 0 0 0 0 0 48 719
DR Kongo 0 227 623 0 0 1 480 183 044 0 0 0 0 0 0 0 19 013
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846
Liberia 0 0 0 0 0 7 787 0 0 177 484 0 0 0 0 5 719
Madagaskar 0 0 0 0 0 3 437 0 0 0 0 0 0 0 6 131
Malawi 0 0 0 0 0 8 533 0 0 0 0 0 0 0 16 078
Mali 0 0 0 0 0 63 021 0 0 0 178 571 0 0 0 9 217
Mauretanien 0 0 0 0 0 5 492 0 0 0 0 0 0 0 0
Moçambique 0 0 0 57 669 0 8 800 0 0 0 0 684 783 0 0 8 958
Namibia 0 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 8 807
Niger 0 0 0 0 0 44 369 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 39 778 0 0 0 0 0 0 0 3 477
Rwanda 0 0 0 53 151 0 3 366 0 0 0 0 0 197 191 0 7 680
Senegal 0 0 0 0 0 -55 0 0 0 0 0 0 0 6 319
Sierra Leone 0 0 0 0 0 1 177 0 0 16 250 0 0 0 0 445
Somalia 0 0 0 0 0 139 523 0 0 0 0 0 0 346 210 19 502
Sudan 0 0 0 0 0 117 656 0 0 0 0 0 0 0 10 302
Swaziland 0 0 0 0 0 -14 0 0 0 0 0 0 0 2 107
Sydafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 815
Sydsudan 0 0 0 0 0 162 102 0 0 0 0 0 0 0 6 909
Tanzania 0 0 0 55 926 0 16 026 0 0 0 0 0 0 0 25 270
Tchad 0 0 0 0 0 56 918 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 739
Uganda 0 0 0 38 435 0 23 742 0 0 0 0 0 0 0 33 819
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 847
Zimbabwe 0 0 0 0 0 923 0 0 0 0 0 0 0 30 454
Reg Afrika 0 0 0 75 590 15 800 23 997 517 0 0 0 0 0 0 0
Reg Afrikas horn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg Centralafrika 0 0 0 0 0 -1 637 0 0 0 0 0 0 0 3 449
Reg Söder om Sahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reg Södra Afrika 0 0 0 0 0 4 983 0 0 0 0 0 0 0 24 662
Reg Viktoriasjön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 078
Reg Västra Afrika 0 0 0 0 0 13 416 0 0 -12 500 0 0 0 0 25 370
Reg Östra Afrika 0 0 0 -9 337 0 29 286 0 0 0 0 0 0 0 40 238

Totalt 78 152 227 623 151 544 271 294 19 792 1 176 741 517 430 382 187 484 178 571 684 783 197 191 346 210 522 200

forts. >>
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Tabell 6.17.1: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Sudan  

2014–2016
Sydsudan  

2014–2016

Särskilda insatser 
 för mänskliga 

 rättigheter och 
demokratisering  

2014–2017

Särskilt demo-
kratistöd genom 

svenska parti-
anknutna org.  

2011–2015
Tanzania  

2013–2019
Uganda  

2014–2018
Zambia  

2013–2017
Zimbabwe  
2011–2015

Regionalt Afrika 
söder om Sahara 

2010–2015

Regionalt hiv/aids, 
SRHR, HBT  
2012–2015 Ingen strategi Totalt

Afrika söder om Sahara

Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 873
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 451
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604

Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 127
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487
Centralafrikanska rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 192
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 740
Elfenbenskusten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 722
Etiopien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 263
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 455
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 140

Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 489
Kamerun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 972
Kenya 0 0 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 514 663
DR Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 160
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 989
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 567
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 612
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 809
Mauretanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 492
Moçambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 209
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 791
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 369
Nigeria 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 43 465
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 387
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 264
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 872
Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 235
Sudan 59 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 919
Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 094
Sydafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 815
Sydsudan 0 96 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 699
Tanzania 0 0 0 0 750 129 0 0 0 0 0 0 847 352
Tchad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 918
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 739
Uganda 0 0 0 0 0 228 335 0 0 0 0 0 324 331
Zambia 0 0 0 0 0 0 393 135 0 0 0 0 412 982
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 209 013 0 0 0 240 390
Reg Afrika 0 0 12 200 13 400 0 0 0 0 299 190 13 -46 440 661
Reg Afrikas horn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 500 0 0 14 500
Reg Centralafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 4 207 0 0 6 019
Reg Söder om Sahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 001 682 300 683

Reg Södra Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 17 256 0 0 46 901
Reg Viktoriasjön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 078
Reg Västra Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 28 361 0 0 54 648
Reg Östra Afrika 0 0 3 402 0 0 0 0 0 37 765 0 0 101 354

Totalt 59 960 96 687 19 563 13 400 750 129 228 335 393 135 209 013 401 278 300 014 636 6 944 634
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.1: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Sudan  

2014–2016
Sydsudan  

2014–2016

Särskilda insatser 
 för mänskliga 

 rättigheter och 
demokratisering  

2014–2017

Särskilt demo-
kratistöd genom 

svenska parti-
anknutna org.  

2011–2015
Tanzania  

2013–2019
Uganda  

2014–2018
Zambia  

2013–2017
Zimbabwe  
2011–2015

Regionalt Afrika 
söder om Sahara 

2010–2015

Regionalt hiv/aids, 
SRHR, HBT  
2012–2015 Ingen strategi Totalt

Afrika söder om Sahara

Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 873
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 451
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604

Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 127
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487
Centralafrikanska rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 192
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 740
Elfenbenskusten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 722
Etiopien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 263
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 455
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 140

Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 489
Kamerun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 972
Kenya 0 0 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 514 663
DR Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 160
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 989
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 567
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 612
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 809
Mauretanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 492
Moçambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 209
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 791
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 369
Nigeria 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 43 465
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 387
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 264
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 872
Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 235
Sudan 59 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 919
Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 094
Sydafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 815
Sydsudan 0 96 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 699
Tanzania 0 0 0 0 750 129 0 0 0 0 0 0 847 352
Tchad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 918
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 739
Uganda 0 0 0 0 0 228 335 0 0 0 0 0 324 331
Zambia 0 0 0 0 0 0 393 135 0 0 0 0 412 982
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 209 013 0 0 0 240 390
Reg Afrika 0 0 12 200 13 400 0 0 0 0 299 190 13 -46 440 661
Reg Afrikas horn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 500 0 0 14 500
Reg Centralafrika 0 0 0 0 0 0 0 0 4 207 0 0 6 019
Reg Söder om Sahara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 001 682 300 683

Reg Södra Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 17 256 0 0 46 901
Reg Viktoriasjön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 078
Reg Västra Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 28 361 0 0 54 648
Reg Östra Afrika 0 0 3 402 0 0 0 0 0 37 765 0 0 101 354

Totalt 59 960 96 687 19 563 13 400 750 129 228 335 393 135 209 013 401 278 300 014 636 6 944 634
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.2: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Bolivia  

2014–2016
Colombia  

2009–2015

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser  
för ekonomiskt  

hållbar utveckling  
2014–2017

Guatemala  
2008–2015

Humanitärt bistånd 
genom Sida  
2011–2015

Stöd genom  
svenska org. i det 

civila samhället  
2010–2015

Särskilda insatser  
för mänskliga 

 rättigheter och 
 demokratisering  

2014–2017
Övriga länder  
Latinamerika Totalt

Latinamerika

Bolivia 115 280 0 44 133 0 0 0 25 997 4 000 0 189 410

Brasilien 0 0 0 0 0 0 6 857 0 0 6 857

Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 153 888 0 550 0 39 298 21 260 0 0 214 996

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecuador 0 0 0 0 0 0 1 360 0 0 1 360

El Salvador 0 0 0 0 0 0 9 198 0 0 9 198

Guatemala 0 0 0 0 212 271 2 544 16 109 0 0 230 924

Haiti 0 0 0 0 0 17 282 3 199 0 0 20 481

Honduras 0 0 0 0 0 2 344 12 205 0 0 14 549

Kuba 0 0 0 0 0 -49 0 0 0 -49

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 15 611 0 0 15 611

Paraguay 0 0 0 0 0 0 11 608 0 0 11 608

Peru 0 0 0 0 0 0 17 213 0 0 17 213

Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reg Centralamerika 0 0 0 0 0 0 35 354 0 0 35 354

Reg Latinamerika 0 0 0 0 0 6 097 0 1 800 0 7 897

Reg Sydamerika 0 0 0 0 0 0 17 110 0 0 17 110

Totalt 115 280 153 888 44 133 550 212 271 67 516 193 081 5 800 0 792 518
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.2: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Bolivia  

2014–2016
Colombia  

2009–2015

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser  
för ekonomiskt  

hållbar utveckling  
2014–2017

Guatemala  
2008–2015

Humanitärt bistånd 
genom Sida  
2011–2015

Stöd genom  
svenska org. i det 

civila samhället  
2010–2015

Särskilda insatser  
för mänskliga 

 rättigheter och 
 demokratisering  

2014–2017
Övriga länder  
Latinamerika Totalt

Latinamerika

Bolivia 115 280 0 44 133 0 0 0 25 997 4 000 0 189 410

Brasilien 0 0 0 0 0 0 6 857 0 0 6 857

Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colombia 0 153 888 0 550 0 39 298 21 260 0 0 214 996

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecuador 0 0 0 0 0 0 1 360 0 0 1 360

El Salvador 0 0 0 0 0 0 9 198 0 0 9 198

Guatemala 0 0 0 0 212 271 2 544 16 109 0 0 230 924

Haiti 0 0 0 0 0 17 282 3 199 0 0 20 481

Honduras 0 0 0 0 0 2 344 12 205 0 0 14 549

Kuba 0 0 0 0 0 -49 0 0 0 -49

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 15 611 0 0 15 611

Paraguay 0 0 0 0 0 0 11 608 0 0 11 608

Peru 0 0 0 0 0 0 17 213 0 0 17 213

Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reg Centralamerika 0 0 0 0 0 0 35 354 0 0 35 354

Reg Latinamerika 0 0 0 0 0 6 097 0 1 800 0 7 897

Reg Sydamerika 0 0 0 0 0 0 17 110 0 0 17 110

Totalt 115 280 153 888 44 133 550 212 271 67 516 193 081 5 800 0 792 518
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.3: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Afghanistan  

2014–2019
Bangladesh  
2014–2020

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser för  
miljö- och klimat  

mässigt hållbar ut-
veckling 2014–2017

Globala insatser för 
mänsklig säkerhet  

2014–2017

Humanitärt bistånd 
genom Sida  
2011–2015

Irak  
2009–2015

Kambodja  
2014–2018

Myanmar  
2013–2017

Asien

Afghanistan 711 074 0 0 0 0 132 649 0 0 0

Bangladesh 0 197 820 6 000 0 0 16 140 0 0 0

Fiji 0 0 0 0 0 2 900 0 0 0

Filippinerna 0 0 0 0 0 21 179 0 0 0

Indien 0 0 0 0 0 3 441 0 0 0

Indonesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kambodja 0 0 113 0 15 000 0 0 169 505 0

Kina 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korea, nord 0 0 0 0 0 30 766 0 0 0

Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marshallöarna 0 0 0 0 0 -28 0 0 0

Myanmar/Burma 0 0 0 0 0 53 607 0 0 126 223

Nepal 0 0 0 0 0 71 774 0 0 0

Pakistan 0 0 0 0 0 84 414 0 0 0

Sri Lanka 0 0 0 1 148 0 -210 0 0 0

Thailand 0 0 0 0 0 27 500 0 0 0

Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Östtimor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reg Asien 0 0 24 853 25 000 0 11 281 0 0 0

Reg Sydasien 0 0 0 0 0 10 425 0 0 0

Reg Sydostasien 0 0 0 0 0 10 419 0 0 0

Asien Totalt 711 074 197 820 30 966 26 148 15 000 476 258 0 169 505 126 223

Mellanöstern och Nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 12 080 0 0 0

Egypten 0 0 0 0 0 10 276 0 0 0

Irak 0 0 0 0 0 98 632 63 805 0 0

Iran 0 0 0 0 0 10 439 0 0 0

Jordanien 0 0 0 0 0 36 062 0 0 0

Libanon 0 0 0 0 0 44 939 0 0 0

Libyen 0 0 0 0 0 10 442 0 0 0

Syrien 0 0 0 0 0 197 603 0 0 0

Tunisien 0 0 0 0 0 -55 0 0 0

Yemen 0 0 0 0 0 171 289 0 0 0

Palestina 0 0 0 0 10 000 108 064 0 0 0

Reg Mellanöstern 0 0 0 0 0 26 601 0 0 0

Reg Nordafrika 0 0 0 0 0 4 994 0 0 0

Mellanöstern och 
Nordafrika Totalt

0 0 0 0 10 000 731 367 63 805 0 0

Totalt 711 074 197 820 30 966 26 148 25 000 1 207 624 63 805 169 505 126 223
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.3: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Afghanistan  

2014–2019
Bangladesh  
2014–2020

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser för  
miljö- och klimat  

mässigt hållbar ut-
veckling 2014–2017

Globala insatser för 
mänsklig säkerhet  

2014–2017

Humanitärt bistånd 
genom Sida  
2011–2015

Irak  
2009–2015

Kambodja  
2014–2018

Myanmar  
2013–2017

Asien

Afghanistan 711 074 0 0 0 0 132 649 0 0 0

Bangladesh 0 197 820 6 000 0 0 16 140 0 0 0

Fiji 0 0 0 0 0 2 900 0 0 0

Filippinerna 0 0 0 0 0 21 179 0 0 0

Indien 0 0 0 0 0 3 441 0 0 0

Indonesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kambodja 0 0 113 0 15 000 0 0 169 505 0

Kina 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korea, nord 0 0 0 0 0 30 766 0 0 0

Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marshallöarna 0 0 0 0 0 -28 0 0 0

Myanmar/Burma 0 0 0 0 0 53 607 0 0 126 223

Nepal 0 0 0 0 0 71 774 0 0 0

Pakistan 0 0 0 0 0 84 414 0 0 0

Sri Lanka 0 0 0 1 148 0 -210 0 0 0

Thailand 0 0 0 0 0 27 500 0 0 0

Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Östtimor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reg Asien 0 0 24 853 25 000 0 11 281 0 0 0

Reg Sydasien 0 0 0 0 0 10 425 0 0 0

Reg Sydostasien 0 0 0 0 0 10 419 0 0 0

Asien Totalt 711 074 197 820 30 966 26 148 15 000 476 258 0 169 505 126 223

Mellanöstern och Nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 12 080 0 0 0

Egypten 0 0 0 0 0 10 276 0 0 0

Irak 0 0 0 0 0 98 632 63 805 0 0

Iran 0 0 0 0 0 10 439 0 0 0

Jordanien 0 0 0 0 0 36 062 0 0 0

Libanon 0 0 0 0 0 44 939 0 0 0

Libyen 0 0 0 0 0 10 442 0 0 0

Syrien 0 0 0 0 0 197 603 0 0 0

Tunisien 0 0 0 0 0 -55 0 0 0

Yemen 0 0 0 0 0 171 289 0 0 0

Palestina 0 0 0 0 10 000 108 064 0 0 0

Reg Mellanöstern 0 0 0 0 0 26 601 0 0 0

Reg Nordafrika 0 0 0 0 0 4 994 0 0 0

Mellanöstern och 
Nordafrika Totalt

0 0 0 0 10 000 731 367 63 805 0 0

Totalt 711 074 197 820 30 966 26 148 25 000 1 207 624 63 805 169 505 126 223

forts. >>
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.3: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Palestina  

2015–2019

Stöd genom svenska org.  
i det civila samhället  

2010–2015

Särskilda insatser för 
mänskliga rättigheter 

och demokratisering  
2014–2017

Särskilt demokratistöd 
genom svenska partian-

knutna org. 2011–2015 Övriga länder Asien

Regionalt Asien med  
fokus på Sydöstasien  

2010–2015

Regionalt Mellanöstern 
och Nordafrika  

2010–2015 Totalt

Asien

Afghanistan 0 3 021 0 0 0 0 0 846 744

Bangladesh 0 36 263 0 0 0 0 0 256 222

Fiji 0 0 0 0 0 0 0 2 900

Filippinerna 0 20 000 0 0 0 0 0 41 179

Indien 0 23 415 0 0 0 0 0 26 857

Indonesien 0 8 825 0 0 0 0 0 8 825

Kambodja 0 16 636 0 0 0 0 0 201 254

Kina 0 2 413 10 261 0 0 0 0 12 675

Korea, nord 0 0 0 0 0 0 0 30 766

Malaysia 0 4 269 0 0 0 0 0 4 269

Marshallöarna 0 0 0 0 0 0 0 -28

Myanmar/Burma 0 11 901 8 297 0 0 0 0 200 028

Nepal 0 6 267 1 250 0 0 0 0 79 291

Pakistan 0 15 846 -446 0 0 0 0 99 814

Sri Lanka 0 17 852 0 0 0 0 0 18 790

Thailand 0 11 504 0 0 0 0 0 39 004

Vietnam 0 3 055 0 0 0 0 0 3 055

Östtimor 0 1 143 0 0 0 0 0 1 143

Reg Asien 0 0 0 1 931 3 77 728 0 140 793

Reg Sydasien 0 17 768 0 0 0 0 0 28 193

Reg Sydostasien 0 21 634 500 0 0 95 178 0 127 731

Asien Totalt 0 221 810 19 862 1 931 3 172 906 0 2 169 506

Mellanöstern och Nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 0 0 12 080

Egypten 0 17 250 0 0 0 0 15 449 42 975

Irak 0 0 4 255 0 0 0 0 166 692

Iran 0 1 636 0 0 0 0 0 12 075

Jordanien 0 3 589 0 0 0 0 329 39 980

Libanon 0 15 999 0 0 0 0 0 60 938

Libyen 0 0 0 0 0 0 12 585 23 027

Syrien 0 3 521 0 0 0 0 39 427 240 551

Tunisien 0 0 0 0 0 0 29 242 29 186

Yemen 0 4 293 0 0 0 0 2 996 178 578

Palestina 264 892 47 831 0 0 0 0 0 430 787

Reg Mellanöstern 0 15 113 9 993 0 0 0 284 348 336 056

Reg Nordafrika 0 817 0 0 0 0 0 5 811

Mellanöstern och 
Nordafrika Totalt

264 892 110 049 14 248 0 0 0 384 375 1 578 737

Totalt 264 892 331 859 34 110 1 931 3 172 906 384 375 3 748 242
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.3: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region
Palestina  

2015–2019

Stöd genom svenska org.  
i det civila samhället  

2010–2015

Särskilda insatser för 
mänskliga rättigheter 

och demokratisering  
2014–2017

Särskilt demokratistöd 
genom svenska partian-

knutna org. 2011–2015 Övriga länder Asien

Regionalt Asien med  
fokus på Sydöstasien  

2010–2015

Regionalt Mellanöstern 
och Nordafrika  

2010–2015 Totalt

Asien

Afghanistan 0 3 021 0 0 0 0 0 846 744

Bangladesh 0 36 263 0 0 0 0 0 256 222

Fiji 0 0 0 0 0 0 0 2 900

Filippinerna 0 20 000 0 0 0 0 0 41 179

Indien 0 23 415 0 0 0 0 0 26 857

Indonesien 0 8 825 0 0 0 0 0 8 825

Kambodja 0 16 636 0 0 0 0 0 201 254

Kina 0 2 413 10 261 0 0 0 0 12 675

Korea, nord 0 0 0 0 0 0 0 30 766

Malaysia 0 4 269 0 0 0 0 0 4 269

Marshallöarna 0 0 0 0 0 0 0 -28

Myanmar/Burma 0 11 901 8 297 0 0 0 0 200 028

Nepal 0 6 267 1 250 0 0 0 0 79 291

Pakistan 0 15 846 -446 0 0 0 0 99 814

Sri Lanka 0 17 852 0 0 0 0 0 18 790

Thailand 0 11 504 0 0 0 0 0 39 004

Vietnam 0 3 055 0 0 0 0 0 3 055

Östtimor 0 1 143 0 0 0 0 0 1 143

Reg Asien 0 0 0 1 931 3 77 728 0 140 793

Reg Sydasien 0 17 768 0 0 0 0 0 28 193

Reg Sydostasien 0 21 634 500 0 0 95 178 0 127 731

Asien Totalt 0 221 810 19 862 1 931 3 172 906 0 2 169 506

Mellanöstern och Nordafrika

Algeriet 0 0 0 0 0 0 0 12 080

Egypten 0 17 250 0 0 0 0 15 449 42 975

Irak 0 0 4 255 0 0 0 0 166 692

Iran 0 1 636 0 0 0 0 0 12 075

Jordanien 0 3 589 0 0 0 0 329 39 980

Libanon 0 15 999 0 0 0 0 0 60 938

Libyen 0 0 0 0 0 0 12 585 23 027

Syrien 0 3 521 0 0 0 0 39 427 240 551

Tunisien 0 0 0 0 0 0 29 242 29 186

Yemen 0 4 293 0 0 0 0 2 996 178 578

Palestina 264 892 47 831 0 0 0 0 0 430 787

Reg Mellanöstern 0 15 113 9 993 0 0 0 284 348 336 056

Reg Nordafrika 0 817 0 0 0 0 0 5 811

Mellanöstern och 
Nordafrika Totalt

264 892 110 049 14 248 0 0 0 384 375 1 578 737

Totalt 264 892 331 859 34 110 1 931 3 172 906 384 375 3 748 242
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RESULTATREDOVISNING PER ANSLAGSPOST SAMT FÖRVALTNINGSKOSTNADER

Sidas årsredovisning 2015

Tabell 6.17.5: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser 
för ekonomiskt 
hållbar utveck-
ling 2014–2017

Globala insatser 
för miljö- och 

klimatmässigt 
hållbar utveck-
ling 2014–2017

Globala insatser 
för mänsklig  

säkerhet  
2014–2017

Globala insatser 
för socialt håll-
bar utveckling 

2014–2017

Humanitärt 
 bistånd genom 

Sida 2011–2015

Informations-  
och kommunika-
tionsverksamhet  

2010–2015

Kap. utv  
och utbyten  
2014–2017

Reformsam-
arbete med  
Öst europa,  
Turkiet och  

Västra Balkan  
2014–2020

Stöd genom 
svenska org.  

i det civila  
samhället  

2010–2015

Särskilda  
 insatser för 

mänskliga 
 rättigheter och 

demokratisering  
2014–2017

Särskilt 
 demokratistöd 

genom svenska 
partianknutna  

org. 2011–2015
Övriga länder 
Latinamerika Ingen strategi Totalt

Globalt 446 981 556 161 657 419 159 666 1 133 140 267 909 91 104 455 149 34 198 508 314 679 736 49 682 0 25 540 5 064 999

Tabell 6.17.4: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region

Globala insatser för miljö-  
och klimatmässigt hållbar  

utveckling 2014–2017

Humanitärt bistånd  
genom Sida  
2011–2015

Reformsamarbete med  
Östeuropa, Turkiet och  

Västra Balkan 2014–2020
Stöd genom svenska org. i det 

civila samhället 2010–2015

Särskilda insatser för  mänskliga 
rättigheter och  demokratisering 

2014–2017 Ingen strategi Totalt

Europa och Centralasien

Albanien 0 100 74 899 2 087 0 453 77 539

Armenien 0 4 994 0 2 102 0 742 7 838

Azerbajdzjan 0 5 448 0 48 0 108 5 604

Bosnien-Hercegovina 0 0 135 014 9 728 0 0 144 742

Georgien 0 0 91 709 2 781 0 189 94 678

Kirgizistan 0 0 0 0 0 0 0

Kosovo 0 0 77 444 3 378 0 101 80 924

Makedonien 0 0 -39 746 0 -79 628

Moldavien 0 0 80 653 8 193 92 874 89 811

Montenegro 0 0 0 0 0 24 24

Serbien 0 1 638 83 942 651 0 628 86 858

Tadzjikistan 0 0 0 1 227 0 0 1 227

Turkiet 0 1 786 73 852 1 567 0 213 77 418

Ukraina 0 54 901 148 267 5 752 64 16 209 000

Ungern 0 0 0 0 0 5 000 5 000

Uzbekistan 0 0 0 0 20 0 20

Vitryssland 0 0 0 0 0 0 0

Reg Centralasien 0 10 442 0 5 633 0 0 16 075

Reg Europa 30 000 0 68 501 10 848 0 65 123 174 472

Reg Kaukasus 0 0 0 6 002 0 19 6 021

Reg Western Balkan 0 0 0 7 425 0 62 909 70 333

Totalt 30 000 79 309 834 241 68 167 176 136 320 1 148 212
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Tabell 6.17.5: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region

Forsknings- 
samarbete  
2015–2021

Globala insatser 
för ekonomiskt 
hållbar utveck-
ling 2014–2017

Globala insatser 
för miljö- och 

klimatmässigt 
hållbar utveck-
ling 2014–2017

Globala insatser 
för mänsklig  

säkerhet  
2014–2017

Globala insatser 
för socialt håll-
bar utveckling 

2014–2017

Humanitärt 
 bistånd genom 

Sida 2011–2015

Informations-  
och kommunika-
tionsverksamhet  

2010–2015

Kap. utv  
och utbyten  
2014–2017

Reformsam-
arbete med  
Öst europa,  
Turkiet och  

Västra Balkan  
2014–2020

Stöd genom 
svenska org.  

i det civila  
samhället  

2010–2015

Särskilda  
 insatser för 

mänskliga 
 rättigheter och 

demokratisering  
2014–2017

Särskilt 
 demokratistöd 

genom svenska 
partianknutna  

org. 2011–2015
Övriga länder 
Latinamerika Ingen strategi Totalt

Globalt 446 981 556 161 657 419 159 666 1 133 140 267 909 91 104 455 149 34 198 508 314 679 736 49 682 0 25 540 5 064 999

Tabell 6.17.4: Internationellt utvecklingssamarbete per strategi och region/land, tkr

Land och region

Globala insatser för miljö-  
och klimatmässigt hållbar  

utveckling 2014–2017

Humanitärt bistånd  
genom Sida  
2011–2015

Reformsamarbete med  
Östeuropa, Turkiet och  

Västra Balkan 2014–2020
Stöd genom svenska org. i det 

civila samhället 2010–2015

Särskilda insatser för  mänskliga 
rättigheter och  demokratisering 

2014–2017 Ingen strategi Totalt

Europa och Centralasien

Albanien 0 100 74 899 2 087 0 453 77 539

Armenien 0 4 994 0 2 102 0 742 7 838

Azerbajdzjan 0 5 448 0 48 0 108 5 604

Bosnien-Hercegovina 0 0 135 014 9 728 0 0 144 742

Georgien 0 0 91 709 2 781 0 189 94 678

Kirgizistan 0 0 0 0 0 0 0

Kosovo 0 0 77 444 3 378 0 101 80 924

Makedonien 0 0 -39 746 0 -79 628

Moldavien 0 0 80 653 8 193 92 874 89 811

Montenegro 0 0 0 0 0 24 24

Serbien 0 1 638 83 942 651 0 628 86 858

Tadzjikistan 0 0 0 1 227 0 0 1 227

Turkiet 0 1 786 73 852 1 567 0 213 77 418

Ukraina 0 54 901 148 267 5 752 64 16 209 000

Ungern 0 0 0 0 0 5 000 5 000

Uzbekistan 0 0 0 0 20 0 20

Vitryssland 0 0 0 0 0 0 0

Reg Centralasien 0 10 442 0 5 633 0 0 16 075

Reg Europa 30 000 0 68 501 10 848 0 65 123 174 472

Reg Kaukasus 0 0 0 6 002 0 19 6 021

Reg Western Balkan 0 0 0 7 425 0 62 909 70 333

Totalt 30 000 79 309 834 241 68 167 176 136 320 1 148 212
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Tabell 6.17.6:  Totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer, tkr

 Exkl. Östersjöregionen Östersjöregionen

 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Givarländers organisationer1 2 582 746 2 838 929 2 695 464 30 338 16 642 10 110

Samarbetslandets organisationer 800 746 804 324 908 817 3 311 7 612 12 061

Internationella organisationer 4 463 452 3 989 921 3 263 296 15 741 21 034 5 700

Övriga organisationer -1 -204 6 353

Totalt 7 848 958 7 632 970 6 873 930 49 390 45 288 27 871

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

Tabell 6.17.7:  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

 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Forum Syd 183 288 183 876 141 774 18 116 17 751 18 983

Svenska Missionsrådet 102 259 174 879 125 531 4 000 3 998 3 961

Rädda barnen 153 404 196 451 163 345 1 317 2 100 1 238

Pingst FFS1 63 588 64 402 69 273 1 600 1 900 1 900

Svenska kyrkan 100 169 97 605 122 665 0 0 3 000

Diakonia 154 369 156 330 149 172 4 500 3 700 3 600

We Effect2 149 606 195 932 153 760 -8 2 500 2 500

Union to Union3 120 900 112 507 87 752 7 300 12 590 6 873

Olof Palmes Internationella Center 80 817 67 622 55 707 2 050 2 350 2 350

Afrikagrupperna i Sverige 40 372 39 623 36 873 2 300 2 100 2 000

MyRight4 31 770 29 351 30 300 0 -179 608

PLAN Sweden 133 556 97 717 77 916 950 1 223 1 159

Svenska Naturskyddsföreningen 62 302 57 724 53 837 2 500 2 500 2 384

RFSU 34 762 33 566 27 334 2 058 2 058 690

World Wide Fund for Nature, WWF 60 631 57 448 40 161 3 564 3 564 2 800

Kvinna till Kvinna 24 022 0 0 2 500 0 0

Individuell Människohjälp 32 630 0 0 2 000 0 0

Svenska Afghanistankommittén5 0 23 888 11 000 1 400 0 0

Oxfam5 9 933 10 000 21 000 0 0 0

Norwegian Refugee Council5 20 000 44 540 60 000 0 0 0

International HIV/AIDS Alliance IHAA5 0 0 6 500 0 0 0

Ibis5 0 -748 0 0 0 0

Gröna Bilister6 0 0 0 0 0 400

Civil Rights Defenders6 0 0 0 0 0 -6

Svenska Röda Korset6 0 0 0 960 1 289 1 292

Global Forum6 0 0 0 0 0 0

forts. ››
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Tabell 6.17.8: Övrigt stöd genom svenska ramorganisationer, tkr

 2015 2014 2013

Forum Syd1 50 465 52 999 66 772

Svenska Missionsrådet1 31 714 23 499 6 646

Rädda Barnen1 160 554 203 447 154 405

Svenska kyrkan 39 980 52 418 32 087

Diakonia 164 096 178 281 164 824

We Effect1,3 28 914 55 996 42 421

Union to Union1,4 0 -898 9 065

Olof Palmes Internationella Center1 30 585 47 241 63 686

MyRight1,5 0 0 1 700

PLAN Sweden 55 777 43 788 44 295

Svenska Naturskyddsföreningen1 0 0 3 081

RFSU1 0 18 713 6 317

World Wide Fund for Nature, WWF1 45 777 21 415 8 139

Pingst FFS1,2 0 0 2 000

Kvinna till Kvinna 49 108 76 889 96 417

Grand Total 656 971 773 788 701 856

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

Tabell 6.17.7:  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

 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Föreningen Ordfront6 0 0 0 800 700 700

Jarl Hjalmarsson Stiftelsen6 0 0 0 597 587 479

Utrikespolitiska institutet6 0 0 0 600 0 831

Centernpartiets Internationella Stiftelse6 0 0 0 0 -6 149

Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC6 0 0 0 -49 338 207

Svenskt Internationellt Liberalt Centrum, SILC6 0 0 0 550 543 402

Vänsterns Solidaritetsforum6 0 0 0 495 495 450

Worlds Childrens Prize Foundation6 0 0 0 3 000 3 000 2 700

Reach for Change6 0 0 0 1 850 1 850 1 772

En Rökfri Generation6 0 0 0 846 850 689

Action Aid6 0 0 0 523 -32 319

Insamlingsstiftelsen Green Forum6 0 0 0 0 -105 300

Grand Total 1 558 378 1 642 713 1 433 899 66 319 67 665 64 729

1  Tidigare PMU Interlife.
2  Tidigare Kooperation Utan Gränser (SCC).
3  Tidigare LO/TCOs Biståndsnämnd.
4  Tidigare SHIA.
5   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.
6  Erhåller informationsstöd utanför ramsamarbetet.
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Tabell 6.17.9:  Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, mkr

  2015 2014 2013

  Tid
Förvaltnings - 

kostnad exkl OH
Förvaltnings-  

kostnad inkl OH Tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl OH
Förvaltnings - 

kostnad inkl OH Tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl OH
Förvaltnings-  

kostnad inkl OH 

Andel Kostnad Kostnad Andel Kostnad Kostnad Andel Kostnad Kostnad

Lednings & styrningsprocesser 29% 366 0 31% 369 0 32% 373 0

Huvudprocesser 62% 659 1 151 59% 590 1 084 58% 557 1 070

Bereda, genomföra och följa upp strategier1 54% 590 1 029 52% 531 974 51% 499 959

 - Utarbeta resultatförslag 1% 10 18 1% 9 16 3% 28 55

 - Bereda och avtala insatser 11% 111 194 12% 111 204 17% 153 294

 - Följa upp och avsluta insatser 23% 253 442 23% 242 445 20% 177 339

 -  Anordna utbildning och kompetensutveckling för utvecklings-
samarbetets aktörer

1% 9 16 0% 5 8 0% 13 25

 - Övrigt strategirelaterat arbete2 18% 206 359 15% 164 301 11% 128 246

Bistå regeringen med expertstöd 1% 9 15 1% 6 12 1% 4 8

Tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 6% 48 84 5% 38 70 5% 37 71

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 0% 2 3 0% 2 3 1% 3 5

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

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 0% 8 15 0% 12 22 0% 13 25

Stödprocesser 9% 125 0 10% 125 0 9% 140 0

Totalt 100% 1 151 1 151 100% 1 084 1 084 100% 1 070 1 070

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

  2015 2014 2013

Antal

Förvalt-
ningskostnad 

per presta-
tion inkl OH 

(tkr) Antal

Förvalt-
ningskostnad 

per presta-
tion inkl OH 

(tkr) Antal

Förvalt-
ningskostnad 

per presta-
tion inkl OH 

(tkr)

Antal beslutade och avtalade insatser 625 311 799 300 872 343

Antal insatser med utfall och avslutade insatser 1809 244 1939 148 2105 111

Antal genomförda kapacitetsutvecklingskurser1 30 139 26 92 15  -

Antal deltagare under kapacitetsutvecklingskurser1 682 6 669 4 550  -

Antal genomförda resursbaskurser1 46 256 42 137 32  -

Antal deltagare under resursbaskurser1 1 154 10 1169 6 950  -

Antal överlämnade resultatförslag till regeringen 5 3 659 4 3 935 8 6 834

1  Kostnaderna för dessa prestationer är ej möjliga för 2013 pga införande av ny tidredovisningsmetod from 2014.
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Tabell 6.17.9:  Andel tid och förvaltningskostnader per processkategori och huvudprocess, mkr

  2015 2014 2013

  Tid
Förvaltnings - 

kostnad exkl OH
Förvaltnings-  

kostnad inkl OH Tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl OH
Förvaltnings - 

kostnad inkl OH Tid
Förvaltnings-  

kostnad exkl OH
Förvaltnings-  

kostnad inkl OH 

Andel Kostnad Kostnad Andel Kostnad Kostnad Andel Kostnad Kostnad

Lednings & styrningsprocesser 29% 366 0 31% 369 0 32% 373 0

Huvudprocesser 62% 659 1 151 59% 590 1 084 58% 557 1 070

Bereda, genomföra och följa upp strategier1 54% 590 1 029 52% 531 974 51% 499 959

 - Utarbeta resultatförslag 1% 10 18 1% 9 16 3% 28 55

 - Bereda och avtala insatser 11% 111 194 12% 111 204 17% 153 294

 - Följa upp och avsluta insatser 23% 253 442 23% 242 445 20% 177 339

 -  Anordna utbildning och kompetensutveckling för utvecklings-
samarbetets aktörer

1% 9 16 0% 5 8 0% 13 25

 - Övrigt strategirelaterat arbete2 18% 206 359 15% 164 301 11% 128 246

Bistå regeringen med expertstöd 1% 9 15 1% 6 12 1% 4 8

Tillvarata och sprida kunskap och erfarenheter 6% 48 84 5% 38 70 5% 37 71

Sammanställa och rapportera statistik till regeringen och OECD/DAC 0% 2 3 0% 2 3 1% 3 5

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

Administrera bidragshantering som Regeringskansliet beslutar om 0% 8 15 0% 12 22 0% 13 25

Stödprocesser 9% 125 0 10% 125 0 9% 140 0

Totalt 100% 1 151 1 151 100% 1 084 1 084 100% 1 070 1 070

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”

Förvaltningsanalys
Sidas förvaltningskostnader uppgick 2015 till 1 152 
miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt sex 
procent jämfört med 2014. För beräkningar gällande 
Sidas förvaltningskostnader i resultatredovisningen 
används verksamhetskostnader enligt resultaträk-
ningen. Dessa kostnader inkluderar även de delar 
som finansieras av anslag 1:1 i enlighet med finan-
siella villkor i Sidas regleringsbrev. 

Under 2015 ser vi en fortsatt trend att ägna en 
större andel av förvaltningskostnaderna till Sidas 
huvudprocesser1 vilket ses vara ett resultat av den 
ambitionshöjning som skett inom dessa arbetsmo-
ment. Både lednings- och styrningsprocesser och 
stödprocesser har minskat i omfattning. Dock ser vi 
fortsatt att lednings- och styrningsprocesserna har en 
högre kostnad än tidsåtgång vilket beror på att kost-
nader för utveckling av IT-system och annat till stor 
del belastar detta arbete.

1 Sidas huvudprocesser utgörs av uppgifter i enlighet med Sidas instruktion, exem-
pelvis att bistå regeringen med expertstöd (se kapitel 5 för mer information) och 
att genomföra strategier (se anslagspostredovisningen i kapitel 6.1-6.16)

Avseende antal beslutade och avtalade insatser och 
antal insatser med utfall och avslutade insatser ser vi 
en fortsatt nedgång i antal vilket är i linje med Sidas 
mål om färre och större insatser. Detta ger möjlighet 
till ökad kvalitet i beredning och uppföljning. Under 
2015 har också det så kallade ”Övrigt strategirelaterat 
arbete” ökat i omfattning. Detta inkluderar arbete så 
som dialog, givarkoordinering och omvärldsbevak-
ning vilket syftar till att genomföra regeringens strate-
gier med högre kvalitet. 
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Genom det svenskstödda projektet ”Women in Business” i Moldavien har Larisa Cojocaris fått stöd för att utveckla sitt klädföretag 
Vasconi. Ett nytt datoriserat lagersystem ger företaget bättre koll på butikernas behov och med ett elektroniskt mönstersystem 
slipper man rita varje modell för hand. Projektet som drivs av Europeiska Utvecklingsbanken, ska utveckla privatsektorn och öka 
deras konkurrenskraft gentemot EU. Kvinnors företagande står särskilt i fokus.
Foto: Nicolae Cushchevici
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Efterföljande kommentarer hänvisar till Resultat- samt 
Balansräkningen, tabell 7.4.1 respektive tabell 7.5.1 

Resultaträkning
Verksamhetsutfall
I verksamhetsavsnittet redovisas i huvudsak den verk-
samhet som �nansieras av förvaltningsanslaget samt 
viss verksamhet som �nansieras av biståndsanslaget. I 
verksamhetsutfallet redovisas också de intäkter av avgif-
ter som Sida disponerar.

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 1 150 miljo-
ner kronor, vilket är en ökning med 67 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Det är främst intäkter av 
anslag som ökat, 63 miljoner kronor. Intäkter av anslag 
inkluderar 103 miljoner kronor som �nansierats från 
biståndsanslaget. Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar har ökat med fyra miljoner kronor vilket förklaras 
främst av den administrativa avgiften för Sidas garanti-
verksamhet som ökat i motsvarande grad. Verksamhe-
tens totala kostnader uppgår till 1 151 miljoner kronor 
vilket är en ökning med 67 miljoner kronor jämfört 
med föregående år. Det beror på att kostnader för per-
sonal har ökat med drygt 35 miljoner kronor, övriga 
driftskostnader ökat med 33 miljoner kronor och att 
avskrivningarna minskat med knappt två miljoner kro-
nor.  Ökningen av personalkostnader förklaras i huvud-
sak av att medelantalet anställda ökat med 41 personer 
och att genomsnittlig lön ökat med 2,7 procentenheter. 
Övriga driftskostnader ökar främst beroende av att 
kostnadsdelningen mellan Sida och UD ökat med 26 
miljoner kronor vilket förklaras av att dollarkursen 
stärkts under året i förhållande till den svenska kronan. 
Lokalkostnader och �nansiella kostnader har förändrats 
marginellt jämfört med föregående år. Intäkterna från 
den administrativa avgiften har understigit de adminis-
trativa kostnaderna för garantiverksamheten och visar 
på ett underskott om 0,7 miljoner kronor.

Uppbördsverksamhet
Som uppbörd redovisas inkomster som Sida inte dispo-
nerar. Intäkter av återbetalningar av ej förbrukade 
insatsmedel har minskat med 40 miljoner jämfört med 
föregående år och uppgår till 27 miljoner kronor.

Transfereringar
Finansieringen av Sidas biståndsverksamhet redovisas  
i huvudsak under kapitel 7.2 Kommentarer till anslags-
redovisningen. I detta avsnitt redovisas även Sidas upp-
drag avseende bidragshantering för biståndsverksamhet 
som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om. 
Vidare redovisas resultatet från Sidas garantiåtaganden 
under avsnitt 7.3 Sidas garantiverksamhet.

Årets kapitalförändring
Årets kapitalförändring uppgår till -36 miljoner kronor 
vilket är en ökning med 16 miljoner kronor jämfört 
med föregående år. Ökningen är främst hänförbar till 
Sidas lån- och garantiverksamhet och förklaras i 
huvudsak av förändringar avseende värderegleringar.

Balansräkning
Balansräkningen omfattar Sidas Tillgångar samt 
Kapital och skulder. De beloppsmässigt största pos-
terna avser Sidas lån- och garantiverksamhet vilket 
även framgår av den speci�cerade balansräkningen, 
tabell 7.3.5 under avsnitt 7.3 Sidas garantiverksam-
het. Några av dessa poster har förändrats väsentligt 
jämfört med föregående år på grund av omplace-
ringar av likvida medel och långfristiga fordringar 
samt ökade förväntade förluster. 

Den deposition Sida lämnade 2014 med en kon-
struktion om säkerhet för ett lån till ett företag i Tan-
zania har under 2015 fortsatt bedömts vara värderad 
till noll. Ingen förändring av denna fordran därmed i 
bokslutet för 2015.

I övrigt hänvisas till efterföljande kommentarer, 
tabeller och noter.  

7.1 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 reglerings-
brevet för budgetåret 2015 uppgår Sidas tilldelade 
medel inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 
27 261 miljoner kronor innan omdisponeringar. I 
dessa medel ingår de anslagsposter som regeringen 
eller Regeringskansliet, främst UD, beslutar om. 
Anslaget 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa avsluta-
des 2013 och tilldelades därmed inga medel 2014 
men Sida �ck disponera ingående sparande 2014. 
Ingående över föringsbelopp 2015 fördes bort som 
indragning 2015. Totalt disponibla medel, inklusive 
ingående sparande, omdisponeringar och indragningar 
uppgår till 27 578 miljoner kronor för 7 1:1 Bistånds-
verksamhet. 

Sida har därutöver dispositionsrätt till anslaget 
5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen där totalt 
 disponibla medel uppgår till 58 miljoner kronor.

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag 
uppgår till 1 011 miljoner kronor. Ingående sparande 
uppgår till 30 miljoner kronor , varav 0,8 miljoner 
konor fördes om som indragning och totalt disponibla 
medel 2015 uppgår till 1 040 miljoner kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 
december 2015 för Sidas tilldelade anslag framgår av 
tabell 7.2.1 Anslag. I tabellerna 7.2.2 och 7.2.4 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 17 539 miljoner 
kronor. Utfallet är 17 738 miljoner kronor, vilket mot-
svarar ett anslagsutnyttjande på 101 procent. Ansla-
get överutnyttjades med 198 miljoner kr.   

Utbetalningstakten 2015 har lite annorlunda pro�l 
jämfört med 2014. Fram till och med andra kvartalet 
2015 var andelen utbetalade medel  38 procent  vilket 
är 7 procentenheter högre än 2014. Efter tredje kvar-
talet 2015 var andelen utbetalade medel  65 procent 
vilket är 11 procentenheter högre än 2014. 

Inför sista utbetalningsmånaden i december upp-
gick andelen utbetalade medel till 80 procent vilket är 
15 procentenheter högre än 2014. 

Utfall per anslagspost framgår av tabell 7.2.2 Sidas 
verksamhet och tabell 7.6.1 Anslagsredovisning. Utfall 
och anslagsposterna kommenteras nedan i de fall 
anslagskrediten har överskridits eller anslagsutfallet  
är väsentligt avvikande från tilldelade medel enligt 
regleringsbrevet. Som väsentlig avvikelse från årets 
tilldelning enligt regleringsbrev avses 10 % eller 100 
miljoner kronor. Omdisponeringar av anslagsposter 
enligt ändringsbeslut i Sidas regleringsbrev framgår 
av not 35 angående årets omdisponeringar.

Tabell 7.2.1: Anslag, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibla medel 27 578 316

Utfall 30 227 438

Utfall av disponibla medel 110%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibla medel 57 965

Utfall 57 964

Utfall av disponibla medel 100%

7 1:2 Sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibla medel 1 040 444

Utfall 1 032 154

Utfall av disponibla medel 99%

1  Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 10 038 919 tkr, utfall 12 489 859 tkr, 
124% och Sida disponibelt 17 539 937 tkr, utfall 17 737 579 tkr, 101%.

Väsentliga avvikelser anslagsutfall
Anslagspost 9 Afrika: Tilldelade medel uppgår till 
4 681 miljoner kronor. Utfallet är 4 914 miljoner 
 kronor. Avvikelsen är 232 miljoner kronor (5 procent).  
Anledningen till det höga utfallet är framförallt att 
man utnyttjat det sparande man hade med sig in 
2015.

Under 2015 har Sida utöver egna medel utbetalat 
12 490 miljoner kronor avseende 7 1:1 Biståndsverk-
samhet där regeringen eller Regeringskansliet beslu-
tar om utbetalningarna , vilket framgår av tabell 
7.2.4. Utbetalningarna har under 2015 koncentrerats 
till kvartal fyra, 65 procent av disponibla medel har 
utbetalats under detta kvartal. 124 procent av totalt 
disponibla medel har nyttjats vilket förklaras av att 

7.2 KOMMENTARER TILL ANSLAGSREDOVISNINGEN
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regeringen i december fattade beslut om att tidigare-
lägga betalningar om 2 498 miljoner kronor planerade 
för utbetalning 2016. Därmed har anslagskrediten för 
berört anslag nyttjats.

Anslagsutfall förvaltningsanslag
Disponibla medel för anslaget uppgår till nästan 
1 040 miljoner kronor. Utfallet är 1 032 miljoner 
kronor (99 procent), vilket är en ökning  med 59 
miljoner kronor jämfört med föregående år (973 
miljoner kronor).

Årets utfall innebär att Sida har ett anslagssparande 
om 9 miljoner kronor.

Beställningsbemyndiganden
Det generellt låga utnyttjandet av bemyndigande-
ramen kan till stor del förklaras av osäkerhet kring 
framtida volymer samt att strategier förlängs årsvis  
och att 50/75 villkor gör man inte kan sluta några 
större  och längre avtal för en strategi som be�nner 
sig i slutet av en period. 50 /75 villkor innebär att 
minst 50 respektive 75 procent av nuvarande års-
volym ska vara ointecknad ett respektive två år efter 
det att strategin löper ut.

För anslagspost 1 Humanitära insatser och kon�ikt-
hantering är utnyttjandegraden 29 procent. Anslags-
posten utgörs av endast en strategi som uppgår till 

Tabell 7.2.2: Sidas verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet
Totalt disponibla 

medel Utfall Utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 2 802 500 2 801 099 100%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 90 171 91 104 101%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 625 128 1 628 074 100%

7 1:1.6 Asien 1 347 915 1 375 888 102%

7 1:1.7 Latinamerika 501 677 506 366 101%

7 1:1.9 Afrika 4 809 897 4 913 665 102%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 807 089 811 768 101%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 694 275 713 567 103%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 132 099 1 133 140 100%

7 1:1.16 Globala insaser för ekonomiskt hållbar utveckling 570 224 573 990 101%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 724 974 712 531 98%

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 013 843 1 042 682 103%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 182 814 184 665 101%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 453 701 455 666 100%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 783 090 793 374 101%

7 1:1 Totalt Biståndsverksamhet 17 539 397 17 737 579 101%

7 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 040 444 1 032 154 99%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 57 965 57 964 100%

5 1:11 Totalt Samarbete inom Östersjöregionen 57 965 57 964 100%

Summa utfall för verksamhet som genomförs av Sida 18 637 806 18 827 697 101%

Anslagsutfall, Sidas verksamhet
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knappt 3 miljarder kronor. Visserligen var utnyttjande-
graden låg men beloppsmässigt �nns ett behov till 
marginal för en sådan stor strategi eftersom Sida inte 
får omfördela mellan anslagsposter utan regerings-
beslut. 

För anslagspost 2 Informations och Kommunikations-
verksamhet är utnyttjandegraden 67procent, den lägre 
utnyttjandegraden beror på att ingen ny strategi kom 
och man �ck förlänga den gamla. Med hänvisning till 
50/75 villkor kunde inte avtal tecknas som planerat.

För anslagspost 5 stöd genom svenska organisationer 
i det civila samhället är utnyttjandegraden 58 procent. 
Den lägre utnyttjandegraden beror till stor del på de 

osäkerheter som varit kring framtida volymer från 
2016.

För anslagspost 6 Asien är utnyttjandegraden 44 
procent. Det låga utnyttjandet av bemyndiganderamen 
beror till viss del på den osäkerhet kring framtida 
volymer samt på grund av besparingsbeting för 
anslagsposten. En annan förklaring är att det inte 
varit aktuellt att ingå långsiktiga avtal i den omfattning 
som planerades.

För anslagspost 7 Latinamerika är utnyttjande-
graden 52 procent. Den lägre utnyttjandegraden 
beror främst på att långa avtal inte har varit aktuella 
för Latinamerika som be�nner sig en övergång till 

Tabell 7.2.3: Sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam
Utestående åtagan-
den Utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 800 000 235 455 29%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 110 000 74 204 67%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 500 000 1 450 777 58%

7 1:1.6 Asien 3 250 000 1 439 940 44%

7 1:1.7 Latinamerika 920 000 474 834 52%

7 1:1.9 Afrika 8 500 000 6 268 571 74%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 300 000 937 684 72%

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 840 000 1 818 243 64%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 835 000 1 267 737 69%

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 800 000 1 358 120 75%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 800 000 973 189 35%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 900 000 1 135 192 60%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 300 000 155 750 52%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 900 000 531 761 59%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 280 000 1 456 096 64%

7 1:1 Totalt Biståndsverksamhet 32 035 000 19 577 553 61%

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 1) 109 700 107 779 98%

5 1:11 Totalt Samarbete inom Östersjöregionen 109 700 107 779 98%

Summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av 
Sida

32 144 700 19 685 332 61%

1    I slutet av december var den möjliga maximala utnyttjandegraden av utestående åtaganden 139 procent. Utestående åtaganden har därefter justerats utifrån den 
möjlighet Sidas utformning av avtal ger så att utestående åtaganden vid beslut om Sidas årsredovisning är i nivå med bemyndiganderamen, se vidare kommentarer 
under rubriken Beställningsbemyndiganden.

Beställningsbemyndiganden, Sidas verksamhet
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nya strategier till följd av de �nansiella villkor som 
reglerar avtalen mot slutet av en strategiperiod. För 
Bolivias del begränsade den tänkta utfasningen 
användandet av ramarna.

För anslagspost 9 Afrika är utnyttjandegraden 74 
procent. Den lägre utnyttjandegraden beror bland 
annat på att avtal inte hann slutföras, osäkerheter 
kring nya strategier samt att 50/75 villkor gör att  
UM som be�nner sig i slutet av en strategi inte kan 
sluta några större och längre avtal.

För anslagspost 17 Mellanöstern och Nordafrika är 
utnyttjandegraden 72 procent. Strategin för regionalt 
MENA löpte ut 2015 och har ersatts av en ny regional 
strategi vilket bidragit till en viss försiktighet och där-
med ett lägre utnyttjande av bemyndiganderamen 
jämfört med planerat.

För anslagspost 23 Reformsamarbete i Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet är utnyttjandegraden 64 
procent. Den lägre utnyttjandegraden beror bland 
annat på avsaknad av �exibilitet genom kortare insatser 
till följd av kon�ikt, politisk turbulens, och liknande. 

För anslagspost 13 Särskilda insatser för mänskliga 
rättigheter och demokratisering är utnyttjandegraden 
69 procent. Att utnyttjandegraden inte är så hög 
beror dels på osäkerhet om framtida volymer och att 
det s.k. 50/75-villkoret medför svårighet att teckna 
avtal som är omfattande till såväl längd som volym. 
Ramen är något hög och baserades på en högre 
anslagsnivå än vad som nu har tilldelats.

För anslagspost 15 Globala insatser för socialt håll-
bar utveckling är utnyttjandegraden 35 procent. Den 
låga utnyttjandegradenen beror dels på osäkerhet om 
framtida volymer, stor ram samt att det s.k. 
50/75-villkoret medför svårighet att teckna avtal som 
är omfattande till såväl längd som volym. 

För anslagspost 16 Globala insatser för ekonomiskt 
hållbar utveckling är utnyttjandegraden 60 procent. 
Den lägre utnyttjandegradenen beror dels på osäker-
het om framtida volymer, stor ram samt att det s.k. 
50/75-villkoret medför svårighet att teckna avtal som 
är omfattande till såväl längd som volym.

För anslagspost 26 är utnyttjandegraden 52 procent 
och för anslagspost 28 Kapacitetsutveckling och utbyten 
är utnyttjandegraden 59 procent, orsaken till de lägre 
utfallet är de osäkerheter som varit kring framtida 
volymer.

För anslagspost 5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 
under utgiftsområde 5 Internationell samverkan var 
den möjliga maximala utnyttjandegraden i slutet av 
december 139 procent. Sidas avtal är utformade med 
villkor om avtalsbelopp med en �exibilitet mellan noll 
kronor till ett visst maxbelopp utifrån att det �nns en 

osäkerhet visavi Sidas partner vilken anslagstilldelning 
Sida kommer att erhålla. Det �nns därför en möjlig-
het för Sida att även efter att ett avtal har ingåtts att 
justera avtalsbelopp. Sida har därför i februari 2016 
innan fastställande av Sidas bokslut, justerat avtals-
beloppet i vissa ingångna avtal visavi partner. Vid beslut 
av Sidas bokslut och årsredovisning var utnyttjande-
graden därför i nivå med tilldelad bemyndiganderam.

Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regle-
ringsbrevet de ekonomiska åtaganden som regeringen 
eller Regeringskansliet har beslutat att ingå med stöd 
av bemyndiganderamar, vilket framgår av tabell 7.2.5 
och 7.2.6. Då det är regeringen eller Regeringskansliet 
som upprättar avtal och beslut om utbetalning av 
dessa medel kommenterar Sida inte utfallet närmare. 

I tabell 7.6.4 Finansiella villkor presenteras utfall 
för �nansiella villkor i enlighet med regleringsbrevet 
2015. Villkor som avser belopp över en hel strategi-
period tas inte med i tabellen. 
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Tabell 7.2.5: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam
Utestående åtagan-
den Utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 18 687 000 18 509 683 99%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 19 787 200 17 651 220 89%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 80 000 57 701 72%

Summa Totalt Biståndsverksamhet 38 554 200 36 218 604 94%

Tabell 7.2.4: Regeringskansliets verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet
Totalt disponibla 

medel Utfall Utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 1) 2 966 648 2 952 335 100%

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 2) 6 689 545 9 170 400 137%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 382 726 367 124 96%

Summa Totalt Biståndsverksamhet 10 038 919 12 489 859 124%
1    Sida har under 2015 redovisat kapitaltillskott till Multilaterala utvecklingsbanker som lämnade bidrag i avvaktan på Ekonomistyrningsverkets utredning av hur kapital-

tillskott totalt sett i staten ska klassificeras och redovisas, se vidare Redovisningsprinciper kapitel 7.9. Utbetalt belopp 2015 uppgår till 87 mnkr.
2   Regeringen beslutade i december om att tidigarelägga betalningar om 2  498 mnkr ursprungligen planerade för utbetalning 2016. Därmed har anslagskrediten för 

berörd anslagspost nyttjats, se vidare kommentarer under rubriker Väsentliga avvikelser anslagsutfall.

Anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, Regeringskansliets verksamhet

Tabell 7.2.6: Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, Utestående åtaganden i valuta, tkr

Anslag Benämning Utestående åtaganden i valuta
Utestående åtagande i SEK beräk-
nade enligt balans dagens kurs 

7 1:1 Biståndsverksamhet USD EUR SEK

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker,  fonder och 
skuldavskrivningar

5 219 43 590

7 1:1.31 Multilaterala och internationella  organisationer 
och fonder

1 072 050 9 793 180

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 30 251

Summa biståndsverksamhet 5 249 1 072 050 9 837 021
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Regeringen har beviljat Sida en garantiram på 10 mil-
jarder kronor.  Sidas totala garantiåtagande1 uppgår till 
3 739 miljoner kronor per den 31 december 2015, vil-
ket framgår av tabell 7.3.1. Sida har en garantireserv2 , 
som täcker uppkomna skador för garantiåtagandena. . 
I Sidas åtaganden enligt garantiavtalen ingår för fristå-
ende garantier normalt en växelkursbuffert vid omräk-
ning från SEK till USD vid en eventuell utbetalning 
under en garanti. Inkluderas växelkursbuffert uppgår 
Sidas totala åtaganden under garantiramen till 4 616 
miljoner kronor. De avgifter som Sida tar ut för att 
täcka förväntade förluster i garantiverksamheten sätts 
in i garantireserven på räntebärande konton hos Riks-
gäldskontoret. Utöver det �nns tillgångar i form av 
premiefordringar på garantitagare samt fordringar 
som uppstått när Sida behövt gå in och betala garante-
rade lån, så kallade skadefordringar. Denna garantire-
serv uppgår, inklusive fordringar, till 2 191 miljoner 
kronor per den 31 december 2015. Bokföringsmässig 
avsättning för förväntad förlust för garantiåtagandena 
uppgår till 391 miljoner kronor, se tabell 7.3.1 nedan.

Tabell 7.3.1: Åtaganden, avsättningar och tillgångar  
i garantiverksamheten , miljoner kronor

Garanti-
åtaganden

Avsättningar för 
förväntade för-
luster i garanti-

portföljen

Garanti-
reſerv  

inkl ford-
ringar

2015-12-31 3 739 391 2 191

Redovisningsprinciper
Sida ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2015 
redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgälds-
kontorets rekommendationer om gemensam kostnads- 
och riskredovisning (dnr. 2004/671). Enligt 18 § för-
ordningen (2009:320) om �nansiering av 
utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete 
ska garantireserven för Sidas garantier förvaltas av 
Exportkreditnämnden (EKN). EKN ska enligt samma 
förordning för Sidas räkning göra bedömningar av 

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. 

utestående fordringar, åtaganden och risk för skade-
fall. Sida ska även i första hand samråda med EKN 
avseende vilken garantiavgift som ska gälla för varje 
garanti. Sida har under 2015 använt sig av möjlighe-
ten att vända sig till annan aktör.

Garantiavgifter
Den del av garantiavgiften som för respektive insats 
motsvarar statens förväntade förlust sätts in i garanti-
reserven på räntebärande konton hos Riksgäldskon-
toret3.  

För Sidas fristående garantier redovisas ingen for-
dran för garantiavgifter. Garantiavgifter enligt garan-
tiavtal inbetalas, för ett antal garantier, till Sida i takt 
med att garantin utnyttjas under garantins löptid och 
redovisas kassamässigt när inbetalning sker. Sida peri-
odiserar inte garantiavgiften. I de fall garantiavgiften 
baseras på utnyttjande kan inte beloppet fastställas på 
förhand. Sammantaget har det lett till att kostna-
derna har överstigit intäkterna och att ett underskott 
har uppstått i Sidas garantiverksamhet för fristående 
garantier. För garantier för U-krediter bokas premie-
fordringar upp när garantin utfärdades samt avsätt-
ning för ej intjänader premier. Premien tjänas sedan 
in under garantins löptid.

I vissa fall, i enlighet med förordningen (2009:320)  
om �nansiering av utvecklingslån och garantier för 
utvecklingssamarbete, subventionerar Sida den 
riskavspeglande delen av garantiavgiften med sakan-
slag. Det innebär att en del av garantitagarens garan-
tiavgift täcks av gåvomedel när Sida bedömer det som 
nödvändigt för att insatsen ska komma tillstånd. 

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 garantiverksamheten, se avsnitt Administra-
tion 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 beredningsarbetet samtidigt som löptiden för 
en enskild garanti kan vara lång.

3 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.

7.3 SIDAS GARANTIVERKSAMHET
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Värdering av engagemanget
Enligt samverkansavtal mellan EKN och Sida avse-
ende garantiverksamheten ska EKN för Sidas räkning 
varje halvår göra riskvärderingar av åtaganden och 
utestående fordringar. Dessa riskvärderingar (som 
även kan och har utförts av annan aktör än EKN för 
några garantier) avser den förväntade förlusten, som 
beräknas utifrån potentiellt uttnyttjande av garantin,  
och redovisas som övriga avsättningar i Sidas balans-
räkning. Vid ingång av garantiavtal är det rimligt att 
anta att den förväntade förlusten och riskvärderingen 
i balansräkningen är densamma. Riskvärderingen i 
balansräkningen förändras sedan över tiden.   

Det �nns i nuläget vissa oklarheter beträffande hur 
variabeln exponering har hanterats när den förvän-
tade förlusten har räknats fram i vissa garantier. Detta 
kan innebära att den i balansräkningen vid första vär-
deringstillfället avsatta förväntade förlusten som ingår 
i posten Övriga avsättningar är för högt värderad.

Sida har under 2015 påbörjat ett arbete som syftar 
till att tydliggöra principen för beräkning av riskav-
sättning. Dialog om principen förs med EKN och 
RGK. Avsättningen för förväntad förlust avser kate-
gorin avtalade garantier. I enlighet med Riksgälds-
kontorets rekommendationer om gemensam kost-
nads- och riskredovisning (dnr. 2004/671) redovisas 
inte kostnader och avsättningar för riskkoncentration 
(oförväntad förlust) 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.   

Värdering av skadefordringar
Sida har skadefordringar kopplade till sina garantier.  
Vid skadereglering övertar Sida fordran från garanti-
tagaren. Fordringarna ökar med avtalade kapitalise-
rade räntor, förfallna obetalda räntor samt upplupna 
ej förfallna räntor under nya återbetalningsavtal. 
Fordringarna minskar då räntor och amorteringar 
betalas eller då avskrivningar sker. Avskrivningarna 
beslutas då återvinningsmöjligheterna anses 
uttömda eller då gäldenären beviljas skuldlättnad. 
Värdet på fordringarna speglar de förväntade åter-
vinningsmöjligheterna. Värderingar utförs halvårsvis 
av EKN. Skadefordringarna redovisas som övriga 
långfristiga fordringar i Sidas balansräkning.

Ramutnyttjande 
Garantiåtagandet för 2015 fördelar sig på fristående 
garantier 2 690 miljoner kronor och U-krediter 1 049 

miljoner kronor. Sidas totala garantiengagemang 
uppgår därmed till 3 739 miljoner kronor, se tabell 
7.3.2. Av den totala portföljen de�nieras tre fristå-
ende garantier som beslutade garantier då de ännu 
inte effektuerats (totalt 227 miljoner kronor), Pledge 
Guarantee for Health (PGH) som är en global insats 
för att effektivisera förmedlingen av medel då 
biståndslöften utställts till katastrofområden, Media 
Development Investment Fund (MDIF) som ger stöd 
till mindre oberoende medieföretag och nyhetsför-
medlare i demokratiskt utsatta länder och Madison 
Finance Company Ltd (Madison) för att stimulera 
tillväxt inom jordbruk och förnybar energi i Zambia. 
MDIF och Madison har beslutats under 2015. 
Övriga fristående garantier de�nieras som avtalade 
garantier. Förutom ovanstående nytillkomna beslu-
tade garantier har under 2015 fyra nya fristående 
garantier beslutats som upptas i kategorin avtalade 
garantier. De är samtliga portföljgarantier, varav tre i 
Bosnien och Hercegovina och en i Zimbabwe. Syftet 
är att skapa tillväxt genom ökad tillgång till �nansie-
ring för mikro-, små och medelstora företag. Sedan 
införandet av förordning (2009:320) om �nansiering 
av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamar-
bete lämnas inga nya U-krediter. Därmed tillkom inte 
några nya garantier för U-krediter under 2015. En av 
U-krediterna som avser en energiinvestering i Tanza-
nia har ännu inte effektuerats utan redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Tabell 7.3.2: Ramutnyttjande , miljoner kronor

2015-12-31 2014-12-31

Av regeringen lämnat bemyndi-
gande till Sida

10 000 10 000

Fristående garantier 2 690 2 438

– beslutade garantier 227 388

– avtalade garantier 2 463 2 050

Garantier för 
U-krediter

1 049 1 043

– beslutade garantier 64 79

– avtalade garantier 985 964

Totalt 3 739 3 481
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Tabell 7.3.3  Specificerad resultaträkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr Sida

Exkl. lån  
och garanti-
verksamhet

Garanti 
fristå-

ende

Garanti   
U-kredit

Garanti 
totalt Övrigt

Verksamhetens intäkter
150101 

–151231
150101 

–151231
150101 

–151231
150101 

–151231
150101 

–151231
150101 

–151231

Intäkter av anslag 1 132 923 1 132 923

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 15 437 15 437

Intäkter av bidrag 1 541 1 541

Finansiella intäkter 192 192

Summa 1 150 093 1 150 093

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -649 504 -649 504

Kostnader för lokaler -51 432 -51 432

Övriga driftkostnader -430 343 -430 343

Finansiella kostnader -528 -528

Avskrivningar och nedskrivningar -18 980 -18 980

Summa -1 150 787 -1 150 787

Verksamhetsutfall -694 -694

Uppbördsverksamhet

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

26 635 26 635

Medel som tillförts statens budget från upp-
bördsverksamhet

-26 635 -26 635

Saldo uppbördsverksamhet 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
 finansiering av bidrag

30 182 232 30 182 232

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 69 276 931 45 815 22 530 68 345

Finansiella intäkter 63 390 14 467 0 32 242 32 242 16 681

Finansiella kostnader -20 827 -102 -10 252 -440 -10 692 -10 033

Lämnade bidrag -30 329 663 -30 197 528 -43 627 5 534 -38 093 -94 042

Saldo transfereringar -35 593 0 -8 065 59 866 51 802 -87 394

Årets kapitalförändring -36 286 -694 -8 065 59 866 51 802 -87 394

Garantiverksamhetens resultat
Resultatet för garantiverksamheten ingår i kapitalför-
ändringen i resultaträkningen och uppgår till -8 mil-
joner kronor (-73 miljoner kronor föregående år) för 
fristående garantier respektive 60 miljoner kronor (71 
miljoner kronor föregående år) avseende garantier för 
U-krediter. Se även kommentarer i not 14 Årets kapi-
talförändring.

Administration av garantiverksamheten

Tabell 7.3.4: Avgiftsbelagd verksamhet, administra-
tion av garantier, tkr

150101-151231 Ackumulerat t.o.m. 2015

Intäkter 7 726

Kostnader -8 419

Resultat -694 12 925
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Tabell 7.3.5:  Specificerad balansräkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr Sida

Exkl. lån 
och ga-

rantiverk-
samhet

Garanti 
fristå-

ende

Garanti   
U-kredit

Garanti 
totalt Övrigt

Tillgångar 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 46 431 46 431

Förskott avseende Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar 46 431 46 431 0 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 517 4 517

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 770 1 770

Summa materiella anläggningstillgångar 6 287 6 287 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter 1 200 000 0 0 1 200 000 1 200 000

Andra långfristiga fordringar 188 484 0 188 484 188 484

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 388 484 0 0 1 388 484 1 388 484 0

Utlåning 222 580 0 0 0 0 222 580

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 93 93 0 0 0 0

Fordringar hos andra myndigheter 24 668 21 258 0 3 410 3 410

Övriga kortfristiga fordringar 119 64 152 0 0 0 -64 033

Summa kortfristiga fordringar 24 880 85 503 0 3 410 3 410 -64 033

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 24 003 24 003 0 0

Övriga upplupna intäkter 21 702 10 551 0 11 151 11 151

Summa periodavgränsningsposter 45 705 34 554 0 11 151 11 151 0
Avräkning med statsverket 94 318 94 318 0 0 0 0

Kassa och bank 0 0 0 0 0
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 139 114 139 114 0 0 0 0

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 1 435 297 0 252 943 445 767 698 710 736 587

Kassa och bank 251 123 161 090 0 90 033 90 033

Summa kassa och bank 1 825 533 300 204 252 943 535 800 788 743 736 587

Summa tillgångar 3 654 220 567 297 252 943 1 938 845 2 191 788 895 135

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 2015 uppgår till 7,7 miljoner kronor 
och kostnader för verksamheten till 8,4 miljoner kro-
nor. Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska 
avgiftsintäkterna över tid täcka verksamhetens kost-
nader. Resultatet för den avgiftsbelagda verksamhe-
ten uppgår till -0,7 miljoner kronor 2015. 
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Tabell 7.3.5:  Specificerad balansräkning,  
Lån och garantiverksamhet, tkr Sida

Exkl. lån 
och ga-

rantiverk-
samhet

Garanti 
fristå-

ende

Garanti   
U-kredit

Garanti 
totalt Övrigt

Kapital och skulder 2015-12-31 567 297 252 943 1 938 845 2 191 788 895 135

Myndighetskapital

Statskapital 1 105 288 266 1 105 022

Balanserad kapitalförändring 1 640 115 13 619 -63 376 1 811 689 1 748 313 -121 818

Kapitalförändring enligt resultaträkningen -36 286 -693 -8 065 59 866 51 801 -87 394

Summa myndighetskapital 2 709 117 13 192 -71 440 1 871 556 1 800 114 895 809

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

1 007 1 007 0 0 0 0

Övriga avsättningar 396 882 5 882 315 000 76 000 391 000

Summa avsättningar 397 889 6 889 315 000 76 000 391 000 0

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 49 063 49 063 0 0 0

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 156 188 156 167 0 21 21

Leverantörsskulder 49 131 49 131 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 240 586 240 608 9 383 -8 731 652 -674

Summa skulder m.m. 494 968 494 969 9 383 -8 710 673 -674

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 45 860 45 860 0 0 0 0

Oförbrukade bidrag 4 818 4 818 0 0 0 0

Övriga förutbetalda intäkter 1 568 1 568 0 0 0 0

Summa periodavgränsningsposter 52 247 52 246 0 0 0 0
Summa kapital och skulder 3 654 220 567 297 252 943 1 938 845 2 191 788 895 135

Ansvarsförbindelser, beslutade garantier 227 300 64 100 291 400

Garantiverksamheten del i Sidas balansräkning 
De beloppsmässigt största posterna i Sidas balansräk-
ning avser Sidas lån- och garantiverksamhet. I tabel-
len 7.3.5 Speci�cerad 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 samt pos-
ten Utlåning.

Reserveringen för förväntad förlust i balansräk-
ningen uppgår till 315 miljoner kronor avseende fri-
stående garantier och 76 miljoner kronor avseende 
garantier för U-krediter. Se Övriga avsättningar i den 
speci�cerade balansräkningen.
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Tabell 7.4.1: Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter Not 150101–151231 140101–141231

Intäkter av anslag 1 1 132 923 1 069 483

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 15 437 11 597

Intäkter av bidrag 3 1 541 1 430

Finansiella intäkter 4 192 730

Summa  1 150 093 1 083 240

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -649 504 -614 008

Kostnader för lokaler 6 -51 432 -51 366

Övriga driftkostnader 7 -430 343 -397 249

Finansiella kostnader 8 -528 -559

Avskrivningar och nedskrivningar 15,16 -18 980 -20 653

Summa  -1 150 787 -1 083 835

Verksamhetsutfall 14 -694 -596

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  26 635 66 437

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -26 635 -66 437

Saldo uppbördsverksamhet 9, 36 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 30 182 232 29 050 250

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  -840

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 69 276 78 649

Finansiella intäkter 11 65 278 77 171

Finansiella kostnader 12 -22 716 -7 915

Lämnade bidrag 13 -30 329 663 -29 249 169

Saldo transfereringar  -35 593 -51 854

Årets kapitalförändring 14 -36 286 -52 449

7.4 RESULTATRÄKNING
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Tabell 7.5.1: Balansräkning, tkr

Tillgångar Not 2015-12-31 2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 46 431 46 137

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 500

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 46 431 46 637

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet   4 517 6 404

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  1 770 1 731

Summa materiella anläggningstillgångar 16 6 287 8 135

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos andra myndigheter  1 200 000 1 600 000

Andra långfristiga fordringar  188 484 185 593

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 1 388 484 1 785 593

Utlåning 18 222 580 292 497

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  93 2 175

Fordringar hos andra myndigheter  24 668 36 285

Övriga kortfristiga fordringar  119 106

Summa kortfristiga fordringar 19 24 880 38 566

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader  24 003 24 083

Övriga upplupna intäkter  21 702 20 566

Summa periodavgränsningsposter 20 45 705 44 649

Avräkning med statsverket 21 94 318 23 594

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 139 114 156 897

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 23 1 435 297 1 012 373

Kassa och bank 24 251 123 151 358

Summa kassa och bank  1 825 534 1 320 627

Summa tillgångar  3 654 220 3 560 298

Kapital och skulder Not 2015-12-31 2014-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 25 1 105 288 1 194 049

Balanserad kapitalförändring 25 1 640 115 1 652 703

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 -36 286 -52 449

Summa myndighetskapital 25 2 709 117 2 794 303

7.5 BALANSRÄKNING

forts. >>
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Tabell 7.5.1: Balansräkning, tkr

Avsättningar  

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 1 007 2 002

Övriga avsättningar 27 396 882 355 255

Summa avsättningar  397 889 357 257

Skulder m.m.  

Lån i Riksgäldskontoret 28 49 063 53 539

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 29 156 188 126 979

Leverantörsskulder  49 131 76 359

Övriga kortfristiga skulder 30 240 586 101 276

Summa skulder m.m.  494 968 358 153

Periodavgränsningsposter  

Upplupna kostnader  45 860 44 016

Oförbrukade bidrag  4 818 5 072

Övriga förutbetalda intäkter  1 568 1 497

Summa periodavgränsningsposter 31 52 247 50 585

Summa kapital och skulder  3 654 220 3 560 298

Ansvarsförbindelser, statliga garantier för lån och krediter (beslutade garantier) 32 291 400 388 400
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7.6 ANSLAGSREDOVISNING

Tabell 7.6.1: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

Anslag  Benämning
Ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
Omdisponerade 

 anslagsbelopp Indragning
Totalt  

disponibelt belopp Utgifter
Utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 4 797 2 772 703 25 000 2 802 500 -2 801 099 1 402

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet -1 300 91 471 90 171 -91 104 -933

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 4 709 1 620 419 1 625 128 -1 628 074 -2 946

7 1:1.6 Asien -14 585 1 370 000 -7 500 1 347 915 -1 375 888 -27 973

7 1:1.7 Latinamerika -8 323 510 000 501 677 -506 366 -4 689

7 1:1.9 Afrika 146 748 4 681 499 -18 350 4 809 897 -4 913 665 -103 768

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering -2 514 809 603 807 089 -811 768 -4 679

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling -5 225 699 500 694 275 -713 567 -19 292

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 99 1 132 000 1 132 099 -1 133 140 -1 041

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 6 514 593 210 -29 500 570 224 -573 990 -3 767

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 14 974 735 000 -25 000 724 974 -712 531 12 443

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet -27 917 1 041 760 1 013 843 -1 042 682 -28 839

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 2 814 180 000 182 814 -184 665 -1 851

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 701 453 000 453 701 -455 666 -1 965

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 1 85 498 2 871 150 10 000 2 966 648 -2 952 335 14 313

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 1, 2 81 720 6 622 825 -15 000 6 689 545 -9 170 400 -2 480 855

7 1:1.32 Forskningssamarbete -2 789 785 879 783 090 -793 374 -10 284

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 1 12 786 291 583 83 815 -5 458 382 726 -367 124 15 602

7 1:1 Summa biståndsverksamhet 298 707 27 261 602 23 465 -5 458 27 578 316 -30 227 438 -2 649 122

7 1:2  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 30 131 1 011 123 -810 1 040 444 -1 032 155 8 290

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 7 436 60 500 -2 535 -7 436 57 965 -57 964 1

5 1:11 Summa samarbete inom Östersjöregionen 7 436 60 500 -2 535 -7 436 57 965 -57 964 1

Avslutade anslag

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1    Reformsamarbete i Östeuropa 43 -43

7 2:1.6.2    Stöd genom svenska organisationer 367 -367

7 2:1:6 Summa reformsamarbete i Östeuropa 410 -410

Totalsumma inklusive avslutade anslag 336 683 28 333 225 20 930 -14 114 28 676 725 -31 317 557 -2 640 833

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
2   Regeringen beslutade i december om att tidigarelägga betalningar om 2 498 mnkr ursprungligen planerade för utbetalning 2016 .  

Därmed har anslagskrediten för ap. nyttjats, se vidare kommentarer under rubriken Väsentliga avvikelser anslagsutfall.
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Tabell 7.6.1: Anslagsredovisning, Redovisning mot anslag, tkr (Not 33)

Anslag  Benämning
Ingående 

 överföringsbelopp
Årets tilldelning  

enligt regleringsbrev
Omdisponerade 

 anslagsbelopp Indragning
Totalt  

disponibelt belopp Utgifter
Utgående 

 överföringsbelopp

Not 34 Not 35 Not 35 Not 34

7 1:1 Biståndsverksamhet (Ramanslag samtliga anslagsposter)

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 4 797 2 772 703 25 000 2 802 500 -2 801 099 1 402

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet -1 300 91 471 90 171 -91 104 -933

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 4 709 1 620 419 1 625 128 -1 628 074 -2 946

7 1:1.6 Asien -14 585 1 370 000 -7 500 1 347 915 -1 375 888 -27 973

7 1:1.7 Latinamerika -8 323 510 000 501 677 -506 366 -4 689

7 1:1.9 Afrika 146 748 4 681 499 -18 350 4 809 897 -4 913 665 -103 768

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering -2 514 809 603 807 089 -811 768 -4 679

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling -5 225 699 500 694 275 -713 567 -19 292

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 99 1 132 000 1 132 099 -1 133 140 -1 041

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 6 514 593 210 -29 500 570 224 -573 990 -3 767

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 14 974 735 000 -25 000 724 974 -712 531 12 443

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet -27 917 1 041 760 1 013 843 -1 042 682 -28 839

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 2 814 180 000 182 814 -184 665 -1 851

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 701 453 000 453 701 -455 666 -1 965

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 1 85 498 2 871 150 10 000 2 966 648 -2 952 335 14 313

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 1, 2 81 720 6 622 825 -15 000 6 689 545 -9 170 400 -2 480 855

7 1:1.32 Forskningssamarbete -2 789 785 879 783 090 -793 374 -10 284

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 1 12 786 291 583 83 815 -5 458 382 726 -367 124 15 602

7 1:1 Summa biståndsverksamhet 298 707 27 261 602 23 465 -5 458 27 578 316 -30 227 438 -2 649 122

7 1:2  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

7 1:2.1 Sida (förvaltning) 30 131 1 011 123 -810 1 040 444 -1 032 155 8 290

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag samtliga anslagsposter)

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
5 1:11.3 Samarbete med Ryssland 7 436 60 500 -2 535 -7 436 57 965 -57 964 1

5 1:11 Summa samarbete inom Östersjöregionen 7 436 60 500 -2 535 -7 436 57 965 -57 964 1

Avslutade anslag

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)1

7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1    Reformsamarbete i Östeuropa 43 -43

7 2:1.6.2    Stöd genom svenska organisationer 367 -367

7 2:1:6 Summa reformsamarbete i Östeuropa 410 -410

Totalsumma inklusive avslutade anslag 336 683 28 333 225 20 930 -14 114 28 676 725 -31 317 557 -2 640 833

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
2   Regeringen beslutade i december om att tidigarelägga betalningar om 2 498 mnkr ursprungligen planerade för utbetalning 2016 .  

Därmed har anslagskrediten för ap. nyttjats, se vidare kommentarer under rubriken Väsentliga avvikelser anslagsutfall.
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Tabell 7.6.3: Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

Anslag Benämning
Tilldelad 

 bemyndiganderam Ingående åtaganden 2
Utestående  

åtaganden 151231 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020–

Not 38

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 800 000 573 681 235 455 205 855 29 600 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 110 000 78 258 74 204 64 490 8 991 723 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 500 000 1 796 901 1 450 777 1 053 174 328 704 68 899 0 0

7 1:1.6 Asien 3 250 000 1 591 318 1 439 940 818 833 521 574 75 933 18 600 5 000

7 1:1.7 Latinamerika 920 000 509 178 474 834 322 696 106 208 45 930 0 0

7 1:1.9 Afrika 8 500 000 5 838 216 6 268 571 3 431 975 1 839 371 751 685 236 910 8 630

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 300 000 778 763 937 684 471 880 256 973 134 079 41 955 32 797

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 840 000 1 485 783 1 818 243 815 685 595 738 265 549 115 098 26 173

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 835 000 1 076 175 1 267 737 457 970 409 169 231 654 76 639 92 305

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 800 000 927 635 1 358 120 522 753 462 832 224 010 134 525 14 000

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 800 000 1 973 752 973 189 524 989 417 950 30 250 0 0

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 900 000 1 125 317 1 135 192 510 925 435 712 130 305 58 250 0

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 300 000 177 265 155 750 101 750 51 500 2 500 0 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 900 000 565 353 531 761 277 950 149 932 59 539 29 350 14 990

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 280 000 1 415 434 1 456 096 561 465 482 069 238 457 141 159 32 946

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 18 687 000 20 964 977 18 509 683 2 618 464 3 932 424 3 204 063 2 721 313 6 033 419

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 19 787 200 19 196 729 17 651 221 2 323 136 2 093 620 2 353 781 2 344 721 8 535 963

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 80 000 14 152 57 701 37 201 10 000 7 000 3 500 0

Summa 7 1:1 70 589 200 60 088 886 55 796 158 15 121 191 12 132 367 7 824 357 5 922 020 14 796 223

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 2 109 700 47 776 107 779 50 076 46 163 11 540 0 0

Summa 5 1:11 109 700 47 776 107 779 50 076 46 163 11 540 0 0

Summa beställningsbemyndiganden 70 698 900 60 136 662 55 903 937 15 171 267 12 178 530 7 835 897 5 922 020 14 796 223

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där regeringen eller Regeringskansliet beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
2 I slutet av december var den möjliga maximala utnyttjandegraden av utestående åtaganden 139 procent. Utestående åtaganden har därefter justerats utifrån den möjlighet Sidas utformning av  

avtal ger så att utestående åtaganden vid beslut om Sidas årsredovisning är i nivå med bemyndiganderamen, se vidare kommentarer under rubriken Beställningsbemyndiganden.

Tabell 7.6.2: Redovisning mot inkomsttitlar på statens budget, tkr

Inkomst-
titel Benämning Not Beräknat belopp Inkomſter

36

2121 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 2 071

2394 Övriga ränteinkomster 23 824

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 2 811

4526 Återbetalning av övriga lån 46 829

Summa 75 535
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Tabell 7.6.3: Redovisning av beställningsbemyndigande, tkr (Not 37)

Anslag Benämning
Tilldelad 

 bemyndiganderam Ingående åtaganden 2
Utestående  

åtaganden 151231 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020–

Not 38

7 1:1 Biståndsverksamhet

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 800 000 573 681 235 455 205 855 29 600 0 0 0

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 110 000 78 258 74 204 64 490 8 991 723 0 0

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2 500 000 1 796 901 1 450 777 1 053 174 328 704 68 899 0 0

7 1:1.6 Asien 3 250 000 1 591 318 1 439 940 818 833 521 574 75 933 18 600 5 000

7 1:1.7 Latinamerika 920 000 509 178 474 834 322 696 106 208 45 930 0 0

7 1:1.9 Afrika 8 500 000 5 838 216 6 268 571 3 431 975 1 839 371 751 685 236 910 8 630

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 300 000 778 763 937 684 471 880 256 973 134 079 41 955 32 797

7 1:1.23 Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2 840 000 1 485 783 1 818 243 815 685 595 738 265 549 115 098 26 173

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 835 000 1 076 175 1 267 737 457 970 409 169 231 654 76 639 92 305

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 1 800 000 927 635 1 358 120 522 753 462 832 224 010 134 525 14 000

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 2 800 000 1 973 752 973 189 524 989 417 950 30 250 0 0

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 900 000 1 125 317 1 135 192 510 925 435 712 130 305 58 250 0

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 300 000 177 265 155 750 101 750 51 500 2 500 0 0

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 900 000 565 353 531 761 277 950 149 932 59 539 29 350 14 990

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 280 000 1 415 434 1 456 096 561 465 482 069 238 457 141 159 32 946

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivning1 18 687 000 20 964 977 18 509 683 2 618 464 3 932 424 3 204 063 2 721 313 6 033 419

7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 19 787 200 19 196 729 17 651 221 2 323 136 2 093 620 2 353 781 2 344 721 8 535 963

7 1:1.33 Strategiskt riktade bidrag1 80 000 14 152 57 701 37 201 10 000 7 000 3 500 0

Summa 7 1:1 70 589 200 60 088 886 55 796 158 15 121 191 12 132 367 7 824 357 5 922 020 14 796 223

5 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.3 Samarbete med Ryssland 2 109 700 47 776 107 779 50 076 46 163 11 540 0 0

Summa 5 1:11 109 700 47 776 107 779 50 076 46 163 11 540 0 0

Summa beställningsbemyndiganden 70 698 900 60 136 662 55 903 937 15 171 267 12 178 530 7 835 897 5 922 020 14 796 223

1 Anslagsposter som disponeras av Sida men där regeringen eller Regeringskansliet beslutar om att ingå åtaganden och där medlen utbetalas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.
2 I slutet av december var den möjliga maximala utnyttjandegraden av utestående åtaganden 139 procent. Utestående åtaganden har därefter justerats utifrån den möjlighet Sidas utformning av  

avtal ger så att utestående åtaganden vid beslut om Sidas årsredovisning är i nivå med bemyndiganderamen, se vidare kommentarer under rubriken Beställningsbemyndiganden.
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Tabell 7.6.4:  Finansiella villkor 2015, tkr

Anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2015 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2015 Utfall 2015

7 1:1 Biståndsverksamhet

Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, 
 utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt 
revisioner inom respektive anslagspost: 1

Regleringsbrev 81 737

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 360

7 1:1.5 Stöd gm sv organisationer i det civila samhället 4 484

7 1:1.6 Asien 483

7 1:1.9 Afrika 20 949

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter 
och demokratisering

8 585

7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt 
hållbar utveckling

10 359

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 676

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar ut-
veckling

2 847

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 2 969

7 1:1.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Bal-
kan och Turkiet

50

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 27 311

7 1:1.32 Forskningssamarbete 2 664

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 3 739

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 18 528

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). 2 

Regleringsbrev

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 72 383

Anslags-
post

Benämning  
(land/region) Villkor 2015 Beslutstyp Högst/minst

Finansiellt 
villkor 2015 Utfall 2015

7 1:1.9 Afrika

Burkina Faso Volymen på det svenska stödet ska år 2015 vara högst 
100 miljoner kronor

Regleringsbrev Högst 100 000 78 152

forts. >>
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Sudan Stödet till Sudan ska uppgå till högst 60 miljoner kro-
nor 2015.

Regleringsbrev Högst 60 000 59 961

Sydsudan Stödet till Sudan ska uppgå till högst 100 miljoner 
kronor 2015.

Regleringsbrev Högst 100 000 96 687

7 1:1.17 Mellanöſtern och 
Nordafrika

Irak Stödet för Irak ska för 2015 uppgå till högst 70 miljoner 
kronor.

Regleringsbrev Högst 70 000 63 805

7 1:1.7 Latinamerika

Bolivia Volymen på det svenska stödet ska år 2015 vara högst 
125 miljoner kronor

Regleringsbrev Högst 125 000 115 280

7 1:2.1 Sida (förvaltning) Av medlen får högst 5 miljoner kronor användas för 
stöd till icke ODA-länder.

Regleringsbrev Högst 5 000 3 355

1  Villkoret är inte beloppsmässigt reglerat.
2    Strategierna anger belopp över hela strategierna och inga årligt beslutade strategibelopp har identifieras i gällande strategier varför det inte redovsisas i denna tabell.

Tabellen visar Finansiella villkor samt utfall i enlighet med regleringsbrevet 2015. Villkor som avser belopp över en hel strategi-
period tas inte med i tabellen. 

forts. >>
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Tabell 7.7.1: Finansieringsanalys, tkr

Drift Not
150101 

–151231
140101 

–141231

Kostnader 39 -1 138 133 -1 066 966

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 132 923 1 069 483

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 40 15 437 11 552

Intäkter av bidrag 1 541 1 430

Övriga intäkter 192 730

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 1 150 093 1 083 195

Minskning av kortfristiga fordringar 15 122 30 726

Ökning av kortfristiga skulder 136 078 78 810

Kassaflöde från drift 163 130 125 764

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -963 -505

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -15 965 -9 450

Summa investeringsutgifter -16 928 -9 955

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 16 244 8 823

Amorteringar -20 720 -28 856

Försäljning av anläggningstillgångar 0 45

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar -4 476 -19 988

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -163 918

Kassaflöde till investeringar -21 567 -29 025

Låneverksamhet

Nyutlåning och nedskrivning 41 23 089 -45 958

Amorteringar 46 829 21 787

Summa låneutgifter 69 917 -24 172

Finansiering av låneverksamhet

Minskning av statskapital med medel som tillförts statens budget -46 829 -21 787

Summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet -46 829 -21 787

Kassaflöde från låneverksamhet 23 089 -45 958

forts. >>

7.7 FINANSIERINGSANALYS
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Tabell 7.7.1: Finansieringsanalys, tkr

Uppbördsverksamhet Not
150101 

–151231
140101 

–141231

Intäkter av avgifter och andra inkomster som inte disponeras av Sida 26 635 66 437

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -2 492 -7 316

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 24 143 59 121

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -26 635 -66 437

Kassaflöde till uppbördsverksamhet -2 492 -7 316

Transfereringsverksamhet

Lämnat bistånd -30 329 663 -29 249 169

Finansiella intäkter 65 278 77 171

Finansiella kostnader -22 716 -7 915

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 53 995 91 534

Förändring av långfristiga fordringar 397 109 -212 389

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -29 835 996 -29  300 768

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bistånd 30 182 232 29 050 250

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bistånd 0 -840

Övriga erhållna medel för finansiering av bistånd 69 276 78 649

Minskning av balanserad kapitalförändring EKN -2 071 -3

Summa medel som som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 30 249 436 29 128 056

Kassaflöde från transfereringsverksamhet 413 441 -172 712

Förändring av likvida medel 575 631 -129 247

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 1 344 221 1 473 469

Ökning av kassa och plusgiro 99 766 93 465

Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 405 141 -131 777

Ökning av avräkning med Statsverket 70 724 -90 936

Summa förändring av likvida medel 575 631 -129 248

Likvida medel vid årets slut 1 919 852 1 344 221
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7.8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
Tabell 7.8.1: Sammanställning över väsentliga 
uppgifter 2015 2014 2013 2012 2011

Låneram i Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad låneram 80 000 90 000 100 000 112 000 110 000

Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 49 063 53 539 73 572 95 522 83 642

Kontokredit hos Riksgäldskontoret, tkr

Beviljad kontokredit hos Riksgäldskontoret 27 000 26 900 29 000 29 000 47 036

Maximalt utnyttjad kontokredit1 - 157 977 - - 29 096

Räntekostnader och ränteintäkter på räntekonto, tkr

Räntekostnader på räntekonto 320 - - - 30

Ränteintäkter på räntekonto - 638 1150 877 569

Avgiftsintäkter, tkr

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar2 15 437 11 512 13 516 7 741 5 710

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar2 26 635 66 437 39 318 18 263 68 076

Beviljad och utnyttjad anslagskredit, tkr

Beviljad anslagskredit, förvaltningsanslag 52 022 29 556 29 149 28 373 46 483

Utnyttjad anslagskredit, förvaltningsanslag 0 - - - -

Beviljad anslagskredit, sakanslag 2 805 000 894 375 876 979 - -

Utnyttjad anslagskredit, sakanslag 2 682 598 62 653 31 152 - -

Anslagssparande samt intecknade belopp, tkr

Anslagssparande/reservationer 3 52 050 399 337 685 121 496 488 1 098 493

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

29 915 180 005 263 451 284 776 358 390

Utestående åtaganden, tkr

Tilldelad bemyndiganderam 70 698 900 68 878 000 62 256 000 46 714 000 53 272 000

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

38 554 200 41 213 000 39 676 000 24 757 400 30 075 000

Utestående åtaganden 55 604 336 60 136 662 45 290 224 39 636 799 46 902 649

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

36 218 604 40 175 858 28 175 643 23 622 555 29 144 307

Antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

Antal årsarbetskrafter4 664 633 608 581 609

Medelantalet anställda5 700 659 641 616 666

Driftkostnad per årsarbetskraft, tkr

Driftkostnad 1 131 279 1 062 623 1 044 336 961 343 966 189

Driftkostnad per årsarbetskraft 6 1 704 1 679 1 718 1 655 1 587

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring, tkr

Årets kapitalförändring -36 286 -52 449 -29 649 56 342 45 596

Balanserad kapitalförändring 1 640 115 1 652 703 1 623 358 1 425 471 1 363 292

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 
�nansiering 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 
regeringen eller Regeringskansliet, främst Utrikesde-
partementet, beslutar om inom utgiftsområde 7 Inter-
nationellt bistånd. Uppdraget innebär att Sida enligt 
regleringsbrevet har dispositionsrätt till de aktuella 
anslagsposterna inom anslaget 1:1 Biståndsverksam-
het samt till en anslagspost inom 2:1 Reformsamar-
bete i Östeuropa. Medlen ingår i myndighetens �nan-
siella dokument. I föreliggande årsredovisning 
redovisas de i Sidas resultat- och balansräkning, 
�nansieringsanalys, anslagsredovisning samt i redovis-
ning av beställningsbemyndiganden. Enligt regle-
ringsbrevet har Sida inget ansvar för prognoser eller 
övriga återrapporteringskrav avseende dessa medel 
varför de inte ingår i redovisningen av �nansiella vill-
kor. 

I kommentarer under Finansiella dokument är 
belopp angivna i miljarder eller miljoner kronor bero-
ende på hur stora beloppsvärden som åter�nns 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. 

Redovisningsprinciper
Utgifter som klassi�ceras 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. Lämnade bidrag som avser kapitaltillskott 
i utvecklingsbanker redovisas som lämnade bidrag till 

7.9 NOTER

dess ESV anger att annan redovisningsprincip ska 
gälla. Erhållna fakturor avseende levererade varor och 
tjänster som klassi�ceras som transfereringar redovisas 
mot anslag enligt kostnadsmässig princip. 
Den av Riksgäldskontoret upphandlade rabatten för 
myndigheters valutaväxling i banker redovisas kassa-
mässigt. Den förtida utbetalning utifrån regleringsbrev 
UD2015/11147 av vissa poster under ap 31 avseende 
budgetår 2016 har redovisats kassamässigt när utbetal-
ning skett.

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 7.9.1 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

Avgifter och andra liknande ersättningar som inte dis-
poneras 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 
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enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivningarna påbör-
jas från och med den månad då tillgången tas i bruk. I 
tabell 7.9.1 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 �nansieringsinstrument. 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 in�yta. 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-
ingen eller Regeringskansliet (UD) beslutar om har 
värderats till balansdagens kurs för respektive år.

Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräknas 
till det samlade värdet av samtliga beslut enligt de för-
säkringstekniska grunder som Statens Pensionsverk 
(SPV) har fastställt. Värdet inkluderar särskild löneskatt.

Sida �nansierar 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. Sidas 
insatsavtal är i många fall utformade så att Sidas åta-
gande att lämna ekonomiskt stöd anges med ett hög-
sta möjliga belopp i avtalet. Syftet med att ange 
belopp på detta sätt i avtalen är att Sidas ekonomiska 
åtagande inte ska gå längre än tilldelade anslag samt 
medge en �exibilitet om anslag skulle justeras under 
tiden insatsen pågår. Det �nns därför en möjlighet för 
Sida att ensidigt justera belopp som anges i avtalet 
utifrån givna anslags- eller bemyndiganderamar. 

För redovisningsprinciper avseende Sidas garanti-
verksamhet, se kapitel 7.3 Sidas garantiverksamhet.

Ändrade redovisningsprinciper
Sida har från och med 2015 värderat lånefordringar 
till nuvärdet av framtida betalningar, enligt allmänna 
råd till 5 kap. 14 § förordningen (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag. 

Otydligheter í exakt metod för diskontering av Sidas 
utlåningsverksamhet föreligger. Metod för diskonte-
ring behöver klarläggas genom samtal med ESV, där-
för har heller inte jämförelsetalen ändrats.

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 inkomst - 
titel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. 

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

150101 
–151231

140101 
–141231

Anslagsutfall enligt anslags-
redovisningen1

31 317 557 -30 122 191

Intäkter av anslag enligt resultat-
räkningen2

-1 132 923 1 069 483

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

-30 182 232 29 050 250

Uttag semesterdagar från 20083 -2 402 2 460

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 103 171 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

150101 
–151231

140101 
–141231

Intäkter enligt 4 § Avgifts förordningen 7 545 8 265

Intäkter avgiftsfinansierad 
 verksamhet

7 726 3 270

Övriga intäkter i verksamheten 166 62

Summa intäkter av avgifter och 
andra ersättningar

15 437 11 597
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Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat 
3 840 tkr vilket främst förklaras av ökade avgifter  
avseende administration av garantiverksamheten. 

Not 3. Intäkter av bidrag

150101 
–151231

140101 
–141231

Bidrag från statliga myndigheter 84 -

Bidrag från andra organisationer 1 457 1 430

Summa intäkter av bidrag 1 541 1 430

Bidrag från övriga länder avser bidrag från Norge 
avseende ett HIV/AIDS team i Lusaka samt bidrag 
från Världsbanken avseende Sidas roll som Supervi-
sing entity för ett projekt inom utbildningssektorn i 
Tanzania.

Not 4. Finansiella intäkter

150101 
–151231

140101 
–141231

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 129 638

Övriga ränteintäkter - 38

Kursdifferenser 63 54

Summa finansiella intäkter 192 730

Minskningen jämfört med 2014 uppgår till 538 tkr.
Minskningen beror på att räntan på räntekontot 
under 2015 övergått till minusränta. Ränteintäkter 
Riksgäldskontoret utgörs i huvudsak av negativ ränte-
kostnad avseende Sidas upplåning av anläggningstill-
gångar. 

Not 5:1. Kostnader för personal

150101 
–151231

140101 
–141231

Summa kostnader för personal -649 504 -614 008

Varav lönekostnader -352 308 -329 385

Personalkostnader har ökat med 35 496 tkr, 5,78%. 
Ökningen beror i huvudsak på att  medelantal 
anställda ökat med 41 personer och att genomsnittlig 
lön har ökat med 2,7%.

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, med mera

Gustafsson, 
 Yvonne, 
 Ordförande fr.o.m 
2015-07-01 

72 Riksgäldskontoret   
Mittuniversitetet 
E-hälsomyndigheten  
Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi 
Finanspolitiska rådet 
Livsmedelsverket 
Nationalmuseum 
Totalförsvarets forsknings-
institut

Sjöstrand, Mats, 
Ordförande t.o.m. 
2015-06-30 

48 Trafikverket  
Högskolan i Gävle  
Sveriges författarfond

Petri Gornitzka, 
Charlotte, Gene-
raldirektör

1 487 Vetenskapsrådet 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

Becker, Torbjörn 48 Becker Growth Consulting AB

Båge, Lennart 
t.o.m 2015-06-30

24 Sveriges lantbruksuniversitet

Horn af Rantzien, 
Mia fr.o.m  
2015-07-09

23 Svenska Institutet    
Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle 

Lingegård, Monica 0 Orio AB  
Almega AB 
Maingate Enterprise AB 
Sv. Näringsliv 
Flacotte AB"

Skogö, Ingemar 
fr.o.m 2015-07-09

0 Strålsäkerhetsmyndigheten 
Vinnova  
Sensys Gatso AB 
Swedavia AB 
Teologiska Högskolan i Stock-
holm AB

Wijkman, Anders 
fr.o.m 2015-07-09

0 Miljömålsberedningen 
SOLARUS AB  
Återvinningsindustriernas 
 Service AB

Örn, Peter 48 Blekinge tekniska högskola  
Migrationsverket 
Samtrafiken AB  
Sveriges kommunikationer AB 
Peter Örn AB

Summa ersättning 1 750
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Not 5:3.  Ledande befattningshavare utsedda  
av regeringen

Skattepliktig 
 erſättning Styrelseuppdrag

Netz, Bo,  
Överdirektör

1 238  Svenska Kraftnät  
AB Trav & Galopp  

Summa ersättning 1 238

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

150101 
–151231

140101 
–141231

Totalt 2,41 2,26

Varav långtidssjuka (≥60 dagar) av 
totalt sjukskrivna

50,94 52,36

Män 1,67 2,00

Kvinnor 2,73 2,38

Anställda –29 år 0,85 1,52

Anställda 30–49 år 2,32 2,34

Anställda 50 år– 2,66 2,21

Not 6. Kostnader för lokaler

150101 
–151231

140101 
–141231

Kostnader för lokaler -55 034 -54 903

Upplösning  av avsättning för lokaler 3 602 3 536

Summa kostnader för lokaler -51 432 -51 366

Hyreskontraktet avseende kontorslokalerna på Val-
hallavägen i Stockholm gäller till och med år 2022.

Not 7. Övriga driftkostnader

150101 
–151231

140101 
–141231

Köpta tjänster -389 260 -358 437

Telefoni och post -5 221 -7 605

Transporter och resor -27 899 -22 883

Kontorsmaterial, trycksaker m.m. -1 939 -2 165

Övrigt -6 024 -6 159

Summa övriga driftkostnader -430 343 -397 249

Övriga driftkostnader har totalt ökat med 33 094 tkr 
jämfört med föregående år. Det är främst kostnads-
delningen mellan Sida och UD som ökat med 25 824 
tkr vilket förklaras av att dollarkursen stärkts under 
året i förhållande till kronan. Konsulttjänster har ökat 
med 3 353 tkr vilket till största delen avser konsult-
tjänster i samband med Sidas införande av nytt eko-
nomi-, EFH/E-handel- och planeringssystem. Övriga 
köpta datatjänster har ökat med 1 383 tkr. Kostnader 
för telefoni och post har minskat med 2 384 tkr 
främst beroende av att Sida under 2015 tecknat ett 
nytt avtal med så kallad �at-rate avseende telefoni-
tjänster innebärande lägre kostnader. Posten trans-
porter och resor har ökat med 5 016 tkr vilket i allt 
väsentligt avser ökade rese- och hotellkostnader.

Not 8. Finansiella kostnader

150101 
–151231

140101 
–141231

Räntekostnader   Riksgäldskontoret -320 -329

Kursdifferenser -21 -48

Övriga finansiella kostnader -187 -182

Summa finansiella kostnader -528 -559

Finansiella kostnader har minskat med 31 tkr. Ränte-
kostnader Riksgälden avser 2015 negativa räntor 
avseende Sidas räntekonto medan 2014 avsåg räntor 
för Sidas lån i Riksgäldskontoret.

Not 9. Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m som inte disponeras av Sida 
har minskat med 39 802 tkr. Det beror på minskade 
inbetalningar avseende ej förbrukade biståndsmedel 
som inlevereras mot inkomstitel. 
 
Not 10. Övriga erhållna medel för finansiering  
av bidrag
Övriga erhållna medel för �nansiering av bidrag har 
minskat med 9 373 tkr. Det beror främst på minskade 
garantiavgifter för Sidas garantiverksamhet. 

Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

150101 
–151231

140101 
–141231

Ränteintäkter Sidas garantier för 
U-krediter

25 759 25 966

Ränteintäkter U-krediter 0 3 921

Ränteintäkter Fristående garantier 0 608
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Not 11. Finansiella intäkter transfereringar

Valutakursvinster 28 406 46 676

Övriga finansiella intäkter 11 113 0

Summa finansiella intäkter transfe-
reringar

65 278 77 171

Finansiella intäkter har minskat med 11 894 tkr. 
Minskningen kan härledas till minskade beräknade 
valutakursvinster i Sidas lån- och garantiverksamhet, 
18 270 tkr. Även ränteintäkter för U-krediter minskar 
med 3 921 tkr tkr beroende på att medel placerade 
hos Riksgälden beläggs med negativ ränta under 
2015. Samtidigt ökar övriga �nansiella intäkter då 
Sida från och med 2014 redovisar valutarabatten kas-
samässigt och den hanteras i enlighet med övriga 
återbetalningar till Sida vilket ökar �nansiella intäkter 
med 11 113 tkr som utgör 2014 års valutarabatt.

Not 12. Finansiella kostnader transfereringar

150101 
–151231

140101 
–141231

Valutakursförluster -19 797 -7 894

Övriga finansiella kostnader -2 918 -21

Summa finansiella kostnader 
 transfereringar

-22 716 -7 915

Valutakursförluster avser beräknade valutakursförlus-
ter och är hänförliga till Sidas lån-och garantiverksam-
het. Lån är utställda i valuta och förväntade förluster 
avseende garantier ska infrias i valuta. Årets föränd-
ring avser i huvudsak redovisad valutakursförlust vid 
avslut av  bankkonton vid utlandsmyndigheter. 
Ökning av övriga �nansiella kostnader avser negativ 
ränta på tillgodohavanden hos Riksgäldskontotret i 
Sidas lån och garantiverksamhet.

Not 13. Lämnade bidrag

150101 
–151231

140101 
–141231

Kostnadsreduktion från sam-
finansiärer

35 137 7 869

Kostnadsreduktion GPE (Super-
vising Entity)

184 256 141 630

Periodisering/avsättning garantier -35 982 -97 361

Lämnade bidrag samarbetsländer -1 969 352 -1 587 382

Lämnade bidrag internationellt -23 948 494 -22 644 733

Lämnade bidrag inom Sverige -3 799 019 -4 344 761

Personalbistånd -34 142 -30 563

Resursöverföring varor, tjänster 
och entreprenad

-663 060 -646 553

U-krediter, garantier, bistånds-
krediter

-54 951 -46 473

Övriga kostnader -44 056 -842

Summa lämnade bidrag, total -30 329 663 -29 249 169

Varav Regeringskansliet (UD)

Lämnade bidrag internationellt -12 380 301 -9 568 804

Lämnade bidrag inom Sverige -112 108 -500 631

Summa lämnade bidrag, 
 Regeringskansliet (UD) 

-12 492 409 -10 069 434

Under posten lämnade bidrag redovisas utbetal-
ningar avseende Sidas och Regeringskansliets (UD) 
biståndsverksamhet. Lämnade bidrag uppgår till 
30 329 663 tkr varav 12 492 409 tkr avser lämnade 
bidrag för Regeringskansliets räkning. Lämnade 
bidrag har totalt ökat med 1 080 494 tkr jämfört med 
föregående år. Det är framförallt lämnade bidrag 
internationellt som har ökat med 1 303 761 tkr och 
lämnade bidrag till samarbetsländer som har ökat 
med 381 970 tkr medan lämnade bidrag inom Sve-
rige har minskat med 545 742 tkr . Den största delen 
internationella bidag betalas till olika FN-organisatio-
ner, 10 743 825 tkr vilket är en ökning med 1 106 663 
tkr jämfört med föregående år, Världsbanksgruppen 
har erhållit 3 357 883 tkr under 2015 vilket är en 
minskning med 519 431 tkr medan stödet till EU 
kommissionen har ökat med 530 211 tkr och uppgår 
till 1 435 540 tkr . Lämnade bidrag till interationella 
NGOs har ökat med 56 686 tkr och uppgår till 3 757 
607 tkr. Inom gruppen bidrag till samarbetsländer 
har budgetstödet ökat med 273 908 tkr och uppgår 
till 590 000 tkr. 

I ändringsbeslut av regleringsbrev (UD2015/-
11147/USTYR) daterad 2015-12-03, beslutade 
regeringen om att tidigarelägga utbetalningar avse-
ende 2016 inom Regleringskansliets biståndverksam-
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het. 2 498 102 tkr utbetalades till olika FN organsa-
tioner (CERF, UNHCR, UNDP och UNRWA) samt 
Europeiska utvecklingsfoden (EUF). I samma beslut 
ändrades anslagskrediten för anslagspost 31, Multila-
terala och interationella organisationer till 2 506 676 
tkr vilket möjliggjorde att dessa utbetalningar kunde 
genomföras genom att anlagskrediten nyttjades.

Periodiseringen av garantier har minskat med 
61 379 tkr, vilket främst beror att kostnader för för-
väntade förluster var högre 2014 avseende fristående 
garantier för nya garantier. Övriga kostnader uppgår 
till 44 056 tkr vilket innebär en ökning med 43 214 
tkr beroende på förändrade riskreserveringar avse-
ende villkorslån. 

Sam�nansiering och GPE påverkar inte lämnade 
bidrag totalt då intäkterna för dessa redovisas som 
kostnadsreduktioner. 

Not 14. Årets kapitalförändring

150101 
–151231

140101 
–141231

Verksamhetsavsnittet  

Administration garantiverksamhet -694 -596

Summa verksamhetsavsnittet -694 -596

Transfereringsavsnittet

Fristående garantier -8 065 -73 203

Resultat Sidas garantier 
för U-krediter 

59 866 71 323

U-krediter gåvoelement -54 949 -41 933

Villkorslån -1 853 - 

Övrigt -30 592 -8 041

Summa transfereringsavsnittet -35 593 -51 854

Årets kapitalförändring -36 286 -52 449

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 -694 tkr. 

 Det ökade resultatet om 65 138 tkr för Fristående 
garantier beror  främst på lägre kostnader avseende 
avsättning för förväntade förluster, 51 672 tkr och 
lägre kostnader för beräknade kursförluster på avsätt-
ningen för förväntad förlust, 30 890 tkr. Samtidigt är 
intäkter avseende garantiavgifter 15 125 tkr lägre än 
2014. Sida lämnar garantier mot riskavspeglande 
garantiavgifter som in�yter under garantins löptid.                          
Det minskade resultatet för Sidas garantier för U-kre-
diter beror främst på minskade beräknade kursvinster 
avseende skadefordringar med 25 170 kr jämfört med 
föregående år. Samtidigt leder ökade återvinningar 
och minskade kostnader för förväntade förlust till en 
ökning av resultatet med 15 475 tkr.

Kapitalförändringen i U-krediter utgörs främst av 
kostnad för gåvoelementet i U-krediter.

En nedskrivning av ett villkorslån har skett under 
året om -1 853 tkr.

Övrig kapitalförändring i transfereringsavsnittet 
består av förändringar avseende befarade förluster 
biståndskrediter och villkorslån, beräknade kursvinster 
avseende villkorslån, nedskrivning/konstaterad förlust 
av villkorslån,en befarad förlust i samband med stäng-
ning av bankkonto hos utlandsmyndighet, samt från 
och med 2015 diskontering av Sidas lånefordringar. 
Detta ger sammantaget till ett lägre resultat jämfört 
med motsvarande kostnader 2014 om 22 551 tkr.

Årets kapitalförändring ökar totalt med  16 163 tkr. 
Sida har från och med 2015 värderat lånefordringar 
till nuvärdet av framtida betalningar (diskontering), se 
ändrade redovisningsprinciper. Detta påverkar årets 
kapitalförändring med  - 73 444 tkr. 
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Not 15. Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 151231 141231

Ingående balans anskaffningsvärde 96 797 87 847

Årets nyanskaffning 16 465 9 278

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

-233 -

Korrigering tidigare års anskaffnings-
värde

- -328

Utgående balans anskaffningsvärde 113 029 96 797

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-50 660 -33 175

Årets avskrivning -16 170 -17 485

Återförda avskrivningar (försäljning/ 
utrangering)

233 -

Utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-66 597 -50 660

Bokfört värde 46 432 46 137

Rättigheter och andra immateriella 
 anläggningstillgångar

Ingående balans anskaffningsvärde 4 494 4 494

Utgående balans anskaffningsvärde 4 494 4 494

Ingående balans ackumulerade avskriv-
ningar

-4 494 -4 292

Årets avskrivning - -202

Utgående balans ackumulerade avskriv-
ningar

-4 494 -4 494

Bokfört värde 0 0

Förskott avseende immateriella anlägg-
ningstillgångar

Förskott avseende immateriella anlägg-
ningstillgångar

- 500

Utgående balans immateriella anlägg-
ningstillgångar

46 431 46 637

Balanserade utgifter för utveckling har ökat med 
295 tkr. Under året har driftsättning skett av utveck-
ling av IATI-exporten (960 tkr) Det bokförda värdet 
avseende pågående utvecklingsverksamhet (15 505 
tkr) utgörs av upparbetade kostnader för Beslutsstöd 
del 2, Ekonomisystem, Planeringssystem och E-han-
del som beräknas driftsättas under 2016. 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstill-
gångars bokförda värde har minskat med motsva-
rande avskrivningar. Inga nyanskaffningar har gjorts 
under året och bokfört värde vid årets utgång är noll.

Not 16. Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 151231 141231

Ingående balans anskaffningsvärde 20 434 20 434

Årets nyanskaffning 285 -

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangering)

-209 –

Utgående balans anskaffningsvärde 20 510 20 434

Ingående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-14 030 -11 851

Årets avskrivning -2 171 -2 179

Återförda ack avskrivningar (försäljning/
utrangering)

209 –

Utgående balans ackumulerade 
 avskrivningar

-15 992 -14 031

Bokfört värde 4 517 6 404

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående balans anskaffningsvärde 48 179 58 735

Årets nyanskaffning 678 641

Återfört anskaffningsvärde (försäljning/
utrangeringar)

-9 431 -11 197

Utgående balans anskaffningsvärde 39 426 48 179

Ingående balans ackumulerade    avskriv-
ningar

-46 448 -56 858

Årets avskrivning -639 -786

Återförda avskrivningar (försäljning/ut-
rangeringar)

9 431 11 197

Utgående balans ackumulerade avskriv-
ningar

-37 655 -46 448

Bokfört värde 1 771 1 731

Utgående balans materiella anläggnings-
tillgångar

6 287 8 135

Bokfört värde avseende materiella anläggningstill-
gångar har minskat med 2 267 tkr, vilket förklaras av 
att årets avskrivningar har överstigit årets nyanskaff-
ningar.

Not 17. Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar hos andra myndigheter består 
av långfristiga placeringar i räntebärande placeringar 
hos Riksgälden avseende garanti som förvaltas av 
EKN och utgör en del av Sidas garantier för U-kredi-
ter. De har minskat med 400 miljoner kronor vilket 
beror på förändringar av placeringar. Motsvarande 
ökning �nns i posten Övriga tillgodohavanden i Riks-
gäldskontoret. Förändringar i placeringar beror på 
gällande ränteläge. 
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Andra långfristiga fordringar utgörs främst av det för-
säkringstekniskt beräknade nettovärdet på skadeford-
ringar inom säkerhetsreserven som är knutet till 
U-kreditsystemet och premiefordringar på garantita-
gare inom U-kreditsystemet. Andra långfristiga ford-
ringar har ökat med 2 891tkr vilket  främst beror på 
ökning av beräknat nettovärde på  skadefordringar.  

Not 18:1. Utlåning, årets förändring

Utlåning biståndskrediter 151231 141231

Ingående balans 62 727 81 619

Årets amortering -31 719 -

Diskontering -4 739 -20 647

Årets förändring befarade förluster 1 916 1 755

Utgående balans 28 185 62 727

Utlåning villkorslån

Ingående balans 229 770 186 707

Årets amorteringar -15 109 -1 140

Årets nedskrivningar -1 853 -

Diskontering -68 705 -

Årets förändring oreal. kursdifferenser 18 570 46 339

Årets förändring befarade förluster 31 723 -2 136

Utgående balans 194 396 229 770

Total utgående balans 222 580 292 497

Not 18:2. Utlåning per kategori

Biståndskrediter 151231 141231

Biståndskrediter 35 406 67 126

Befarad förlust -2 483 -4 399

Diskontering -4 738 -

Utgående balans 28 185 62 727

Villkorslån

Villkorslån via Swedfund - 2 511

Villkorslån, övriga 305 313 301 704

Villkorslån via SEK 3 070 2 560

Befarad förlust -45 282 -77 005

Diskontering -68 705 -

Utgående balans 194 396 229 770

Total utgående balans 222 580 292 497

EKN värderar Sidas villkorslån och biståndskrediter 
enligt riktlinjer för värdering av Sidas �nansieringsin-
strument (beslut 2008-000041). För villkorslån som 
uppgår till 5 miljoner kronor eller mer görs individu-
ella bedömningar, medan en schablon används för 
villkorslån under 5 miljoner kronor. Med hänsyn till 
den höga risknivån bland samtliga villkorslån har 
schablonen som använts varit 100 procent reservering.

Posten utlåning totalt har minskat med 69 916 tkr. 
Ingen nyutlåning har skett . Minskningen beror i 
huvudsak på att Sida från och med 2015 diskonterar 
lånefordringar i enlighet med 5 kap. 14 § förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och underlag 
om 73 443 tkr och erhållna amorteringar om 46 828 
tkr. Samtidigt ökar värdet då befarade förluster mins-
kar med 33 639 tkr  samt beroende på att orealise-
rade kursvinster ökar med stigande USD valutakurs. 

Biståndskrediternas amorteringsplaner sträcker sig 
till år 2016–2020. För villkorslånen �nns inga beslu-
tade amorteringsplaner.

Not 19. Kortfristiga fordringar

 151231 141231

Kundfordringar 93 2 175

Fordringar hos andra myndigheter 24 668 36 285

Övriga kortfristiga fordringar 119 106

Summa kortfristiga fordringar 24 880 38 566

Kortfristiga fordringar har totalt minskat med 
13 687 tkr. Minskningen hänförs i huvudsak till 
momsfordringar.  

Not 20. Periodavgränsningsposter

151231 141231

Förutbetald hyra 12 641 12 285

Övriga förutbetalda kostnader 11 362 11 798

Upplupna bidragsintäkter 0 -

Upplupna ränteintäkter 10 551 8 059

Övriga upplupna intäkter 11 151 12 507

Utgående balans 45 705 44 649

Posten ökar med 1 056 tkr. Ökningen hänförs i 
huvudsak till upplupna intäkter som utgörs av beräk-
nade upplupna ränteintäkter från samarbetspartners. 
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Not 21. Avräkning med statsverket

Uppbörd 151231 141231

Ingående balans -8 059 -743

Redovisat mot inkomsttitel -75 535 -88 224

Uppbördsmedel som betalats till 
icke räntebärande flöde

73 043 80 908

Skulder avseende  Uppbörd -10 551 -8 059

Anslag i icke räntebärande flöde  

Ingående balans 45 177 124 276

Redovisat mot anslag 30 285 403 29 149 446

Medel hänförbara till transfere-
ringar m.m. som betalats från icke 
ränte bärande flöde

-30 231 373 -29 228 546

Fordringar avseende anslag i icke 
räntebärande flöde

99 207 45 177

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -30 131 -25 498

Redovisat mot anslag 1 032 154 972 746

Anslagsmedel som tillförts ränte-
konto

-1 011 123 -977 379

Återbetalning av anslagsmedel 810 -

Skuld avseende anslag i räntebä-
rande flöde

-8 290 -30 131

Fordran avseende semesterlöne- 
skuld som inte redovisats mot an-
slag

Ingående balans 11 537 13 997

Redovisat mot anslag under rappor-
teringsperioden enligt undantagsre-
geln

-2 403 -2 460

Fordran avseende semesterlöne- 
skuld som inte har redovisats mot 
anslag

9 134 11 537

Övriga skulder i statens central-
konto

Ingående balans 5 072 2 499

Inbetalningar i icke räntebärande 
flöde

1 447 202 1 298 351

Utbetalningar i icke räntebärande 
flöde

-31 605 785 -30 443 416

Betalningar hänförbara till anslag 
och inkomsttitlar

30 158 329 29 147 638

Övriga skulder i statens central-
konto

4 818 5 072

Avräkning med statsverket, 
 utgående balans

94 318 23 594 

Avräkning med statsverket har ökat med 70 723 tkr. 
Ökningen beror i allt väsentligt på att fordringar 
avseende anslag i icke räntebärande �öde har ökat 
med 54 030 tkr samt minskat anslagssparande på 
Sidas förvaltningslag om 21 841 tkr. 

Not 22. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Sida har ett kreditutrymme om 26 900 tkr på Ränte-
kontot hos Riksgäldskontoret. Räntekontokrediten 
har ej utnyttjats. 

Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har 
minskat med 17 783 tkr jämfört med föregående år. 

Per den 31 december 2015 �nns en skuld avseende 
betalningar som ska regleras från räntekontot till det 
icke räntebärande �ödet om 13 916  tkr.  Tas hänsyn 
till denna reglering hade räntekontosaldot per den 31 
december 2015 uppgått till 125 198 tkr.

Not 23.  Övriga tillgodohavanden  
i  Riksgäldskontoret

151231 141231

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, U-krediter

736 587 791 536

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Fristående garantier

252 943 198 940

Övriga tillgodohavanden Riksgälds-
kontoret, Sidas garantier för  
U-krediter

445 767 21 897

Summa Övriga tillgodohavanden  
i Riksgäldskontoret

1 435 297 1 012 373

Posten har ökat med totalt 422 924 tkr jämfört med 
föregående år.  Ökningen beror i huvudsak på att till-
godohavandet som förvaltas av EKN och utgör en del 
av Sidas garantier för U-krediter ökat med 423 870 
tkr, vilket beror på en förändring mellan placeringar. 
Motsvarande minskning �nns i posten Långfristiga 
fordringar andra myndigheter. Övriga Tillgodoha-
vandet avseende fristående garantier ökar med 54 
003  tkr vilket  beror på  inbetalda garantiavgifter. 
Posten minskar samtidigt med 54 949 tkr fordran 
U-krediter i takt med att räntesubventioner betalas ut 
från RGK kontot. 

Not 24. Kassa och bank

 151231 141231

Tillgodohavanden på utlandsmyndig-
heterna

2 115 7 616

Likvida medel garantireserven 90 033 76 294

Medel på valutakonton 158 974 67 448

Summa Kassa och bank 251 123 151 358
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Posten Kassa och bank har ökat med 99 764 tkr jäm-
fört med föregående år. Förändringen beror främst på 
att likvida medel som �nns på ett valutakonto för 
Sidas roll som Supervisning Entity för GPE har ökat 
med 91 526 tkr, se även not till Övriga kortfristiga 
skulder. Även tillgodohavanden på bankkonton som 
förvaltas av EKN avseende garantireserven för U-kre-
diter har ökat med 13 739 tkr, vilket beror på inbe-
talda medel från garantitagare samt valutakursdiffe-
renser. 

Not 25:1Statskapital
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 �nansiering 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 88 762 tkr, se notta-
bell 25 Myndighetskapital. Minskningen beror på att  
räntesubventioner för U-krediter som ingick i föregå-
ende års kapitalförändring -41 933 tkr  och som 
avslutats mot statskapital samt årets amorteringar av 
biståndskrediter och villkorslån, -46 829 tkr.

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 samt övrig värdereglering. Balanserad kapital-
förändring har minskat med 12 588 tkr. 

Not 25. 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 20141231 1 194 050 1 766 479 -113 776 -52 449 2 794 303

A Ingående balans 20140101 1 194 050 1 766 479 -113 776 -52 449 2 794 303

Föregående års kapitalförändring -41 933 -2 475 -8 042 52 449 0

Årets amorteringar lån -46 829 -46 829

Leverans inkomsttitel -2 071 -2 071

Årets kapitalförändring -36 286 -36 286

B Summa årets förändring -88 762 -4 546 -8 042 16 163 -85 186

C Utgående balans 20151231 1 105 288 1 761 933 -121 818 -36 286 2 709 116
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Not 26.  Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

151231 141231

Ingående avsättning 2 002 2 570

Nya beslut, delpensioner 704 1 700

Korrigering/Årets delpensionskost-
nad

-714 -1 087

Årets utbetalningar delpensioner -985 -1 181

Utgående avsättning 1 007 2 002

Posten har minskat med 995 tkr, vilket främst beror 
på att utbetalningar under året minskar skulden.  
Samtidigt har 5 nya beslut om delpension fattats 
under 2015. 

Not 27. Övriga avsättningar

 151231 141231

Ingående avsättning Sidas garantier 
för U-krediter

81 532 83 000

Årets upplösning -5 532 -1 468

Utgående avsättning 76 000 81 532

Ingående avsättning fristående 
 garantier

262 511 126 350

Årets avsättningar 52 489 136 161

Utgående avsättning 315 000 262 511

Ingående avsättning, personalkost-
nader

5 361 1 100

Årets avsättning/upplösning -1 728 4 261

Utgående avsättning 3 633 5 361

Ingående avsättning, lokaler 5 851 9 387

Årets upplösning -3 602 -3 536

Utgående avsättning 2 249 5 851

Total övrig avsättning 396 882 355 255

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 41 627 tkr och ökningen kan 
hänföras till avsättningar avseende fristående garan-
tier som beror på ökade åtaganden av fristående 
garantier. Avsättningarna avser förväntad förlust 
under garantiernas återstående avtalslängd.  Sida 
bedömer inte att någon del av avsättningarna kom-
mer att regleras nästkommande år. 

Minskning  Avsättning för personal avser avsätt-
ning för kompetensväxlings- och kompetensutveck-
lingsåtgärder och har minskat då medel under året 
har använts för åtgärder som överstiger den årliga 
avsättningen med netto 1 728 tkr.  Avsättningen upp-
går per 2015-12-31 till 3 633 tkr. Av dessa bedöms 
3 000 tkr att användas 2016. 

Under 2011 gjorde Sida en avsättning för outnytt-
jade lokaler på Valhallavägen i Stockholm om 
17 538 tkr, under året har upplösning av avsättning 
gjorts med 3 602 tkr. Under 2016 kommer återstå-
ende delen av avsättningen, 2 249 tkr, upplösas då 
hyreskontraktet för lokalen upphör.

Not 28. Lån i Riksgäldskontoret

151231 141231

Ingående balans 53 539 73 572

Årets upptagna lån 16 244 8 823

Årets amorteringar -20 720 -28 856

Utgående balans 49 063 53 539

Sida har enligt regleringsbrevet en beviljad låneram för 
2015 på 80 000 tkr. Lånet i Riksgäldskontoret avser 
materiella och immateriella anlägningstillgångar. Skill-
naden mellan lån och anläggningstillgångar (3 656 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 4 476 tkr vilket främst beror på att årets 
avskrivningar har överstigit årets nyanskaffningar. 

Not 29 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

 151231 141231

Leverantörsskulder 136 625 110 192

Arbetsgivaravgifter 10 384 9 971

Övriga kortfristiga skulder 3 068 314

Mervärdesskatt 6 111 6 502

Utgående balans 156 188 126 979

Not 30. Övriga kortfristiga skulder

 151231 141231

Personalens källskatt 10 295 9 789

Samfinansierade insatser 48 233 6 605

GPE Tanzania (Supervising Entity) 158 975 61 383

Övriga skulder 23 083 23 498

Utgående balans 240 586 101 276
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Posten Övriga kortfristiga skulder har ökat med 
139 310 tkr, vilket främst beror på medel från GPE-
fonden som förvaltas av Världsbanken har betalats in 
till Sidas valutakonto och som inte Sida ännu inte har 
vidareförmedlat till regeringen Mainland respektive 
Zanzibar (Tanzania). En skuld avseende ett sam�nan-
sierat projekt för landsbygdselektri�ering i Tanzania 
tillsamans med Sidas motsvarande myndighet i Eng-
land, DFID, leder till att posten ökar jämfört med 
föregående år.

Not 31. Periodavgränsningsposter

 151231 141231

Upplupen lön 1 483 708

Upplupen semesterlön 38 914 40 727

Övriga upplupna kostnader, 
 utomstatliga

3 815 1 380

Övriga upplupna kostnader, 
 inomstatliga

1 649 1 200

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 4 818 5 072

Övriga förutbetalda intäkter 1 568 1 497

Utgående balans 52 247 50 585

Not 32 Ansvarsförbindelser 
Ansvarsförbindelser avser garantiåtaganden där avtal 
har tecknats där villkor �nns som inte ligger inom 
Sidas kontroll och inte är uppfyllda vid bokslutstillfäl-
let. Garantiåtaganden som kan bli aktuella som 
ansvarsförbindelser tillhör alltid kategorin Beslutade 
garantier. Ansvarsförbindelsen motsvarar i dessa fall 
hela beslutade garantibeloppet.

Anslagsredovisningen

Not 33. Anslagsutnyttjande
Se kapitel 7.2  Kommentarer till Anslagsredo-
visningen.

Not 34. Ingående överföringsbelopp
Sida hade vid utgången av 2014 ett anslagssparande 
på anslaget 7:1.1 Biståndsverksamhet om 298 706 tkr 
vilket är ingående sparande för 2015. Sida �ck dispo-
nera 293 249 tkr av dessa då 5 458 tkr redovisats som 
en indragning.

Sida hade vid utgången av 2014 ett anslagsspa-
rande på anslaget 7 1:2.1 Sida (förvaltning) om 
30 131 tkr vilket är ingående sparande för 2015. Sida 
�ck disponera 29 322 tkr av dessa då 809 tkr redovi-
sats som indragning.

Sida hade vid utgången av 2014 ett anslagssparande 
på anslaget 7 2:1.6 Reformsamarbete i Östeuropa om 
410 tkr. Detta är ett avslutat anslag och beloppet redo-
visades som indragning 2015.

Sida hade vid utgången av 2014 ett sparande på 
anslaget 5:1.11 Samarbete inom Östersjöregionen om 
7 436 tkr vilket redovisats som en indragning 2015.

Not 35. Årets tilldelning och omdisponerade 
anslagsbelopp 
Enligt regleringsbrev för 2015 UF2014/79271/UD/
PLAN UF2014/80440/UD/USTYR 
UF2014/80014/USTYR daterat 2014-12-18 har 
Sida blivit tilldelade medel om 27 498 702 tkr för 1:1 
Biståndsverksamhet, 1 003 023 tkr för anslag 1:2.1 
Sida (förvaltning). Samtliga anslag inom utgiftsom-
råde 7 Internationellt bistånd. Inom utgiftsområde 5 
Internationell samverkan har Sida enligt ovanstående 
regleringsbrev tilldelats medel om 64 000 tkr för 
anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Följande ändringar av regleringsbrevet till följd av 
regeringens beslut är fattade:

I ändring av regleringsbrev UF2015/28043/UD/
USTYR daterat 2015-05-07 har regeringen beslutat 
om att öka anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 
11 400 tkr. Anslagsposten 33 Strategisk inriktade 
bidrag ökades med 15 900 tkr och anslagspost 16 
Globala insatser för ekonomisk hållbar utvecklingen 
minskades med 4 500 tkr. Omfördelning av 
10 000 tkr från anslagspost Multilaterala och interna-
tionella organisationer och fonder till anslagsposten 
33 Strategiskt riktade bidrag.

I ändring av regleringsbrev UD2015/354/Plan 
(delvis) UD2015/788/USTYR daterat 2015-06-25 
har regeringen beslutat om en minskning av anslaget 
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen med 
3 500 tkr. Riksdagens belut innebär även en minsk-
ning av anlaget 1:1 Biståndsverksamhet med 
237 000 tkr och en ökning av anslaget 1:2. Sida (för-
valtning) med 8 100 tkr. 

I ändring av regleringsbrev UD2015/05754/UD/
USTYR UD2015/06468/UD/USTYR daterat 
2015-10-01 har regeringen beslutat om en omfördel-
ning av medel inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet. 
Anslagsposten 6 Asien minskas med 7 500 tkr, 
anslagspost 9 Afrika minkas med 17 500 tkr, anlags-
post 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar 
utveckling minskas med 25 000 tkr och anlagspost 31 
Multilaterala och internationella organisationer och 
fonder ökades med 50 000 tkr.

I ändring av regleringsbrev UD2014/10647/UD/
USTYR daterat 2015-11-26 har regeringen beslutat 
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om en omfördelning av medel inom anslag 1:1 
Biståndsverksamhet. Anslagsposten 17 Mellanöstern 
och Nordafrika minskas med 25 000 tkr och anslags-
posten 1 Humanitära insatser ökas med motsvarande 
belopp. Anslagspost 9 Afrika minskas med 850 tkr. 
Anslagspost 31 Multilaterala och internationella 
organisationer och fonder minskas med 10 000 tkr 
och anslagsposten 30 Multilaterala utvecklingsbanker, 
fonder och skuldavskrivningar ökas med motvarande 
belopp.

Not 36.  Redovisning mot inkomsttitlar  
på statens budget

151231 141231

Inlevererat överskott från övriga 
myndigheter (2127)

2 071

Övriga ränteinkomster (2394) 23 824 24 226

Övriga inkomster av statens verk-
samhet     (2811)

2 810 42 211

Återbetalning av övriga lån (4526) 46 829 21 787

Summa inkomsttitel 75 535 88 224

Minskning av redovisat mot inkomsttitel uppgår totalt 
till 12 690 tkr. Enskilda stora återbetalningar som ej 
återförs anslag kan ge stora förändringar mellan åren 
på inkomsttitel 2811. Årets förändring  beror främst 
på att 26 935 tkr som avsåg en återbetalning från 
Nordiska investeringsbanken NIB inlevererades  mot 
inkomstitel 2014. Ökningen på inkomstittel 4526 
beror på tidigare inbetalningar av lån för biståndskre-
diter. Uppbördsavsnittet i resultaträkningen redovisas 
-26 635 tkr som medel som tillförts statens budget. 
Beloppet överensstämmer inte med utfallet i Inkomst-
titelredovisningen (75 534 tkr). Det förklaras av att 
återbetalning av villkorslån och biståndskrediter 
(46 829 tkr) redovisas mot Statskapital samt redovis-
ning av inlevererat överskott (2 071 tkr) redovisas mot 
balanserad kapitalförändring och inte påverkar resul-
taträkningen. Beräknat belopp för avgifter som inte 
disponeras saknas i regleringsbrevet för 2015.

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 under-
tecknade avtal/kontrakt eller fattade beslut om bidrag 
som ska utbetalas kommande år. Sidas insatsavtal är i 
många fall utformade så att Sidas åtagande att lämna 
ekonomiskt stöd anges med ett högsta möjliga belopp 
i avtalet. Syftet med att ange belopp på detta sätt i 
avtalen är att Sidas ekonomiska åtagande inte ska gå 
längre än tilldelade anslag samt medge en �exibilitet 
om anslag skulle justeras under tiden insatsen pågår. 
Det �nns därför en möjlighet för Sida att ensidigt jus-
tera belopp som anges i avtalet utifrån givna anslags- 
eller bemyndiganderamar. Väsentliga avvikelser mel-
lan åtagande och tilldelat bemyndigande 
kommenteras för Sidas verksamhet i kapitel 7.2 Kom-
menterar till Anslagsredovisningen, se även kommen-
tar till Regeringskansliets (UD) verksamhet.

Not 38. Tilldelad bemyndiganderam
Enligt regleringsbrev för 2015 UF2014/79271/UD/
PLAN, UF2014/80440/UD/USTYR UF2014/ 
80014/USTYR daterat 2014-12-18 tilldelats bemyn-
diganderamar 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 UF2015/354/PLAN, 
UF2015/788/USTYR daterat 2015-06-26 beslutade 
regeringen en omfördelning av bemyndiganderamen 
inom anslag 7 1:1 Biståndsverksamhet om 30 000 tkr 
från anlagspost 31 Multilaterala och internationella 
organisationer och fonder till anslagsposten 33 Strate-
giskt inriktade bidrag.

I regleringsbrev UD2015/10647/USTYR daterat 
15-11-26 beslutade regeringen om minskningen av 
beställningsbemyndiganden inom anslag 5 1:11 Sam-
arbete inom Östersjöregionen genom att anlagspos-
ten 3 Samarbete med Ryssland minskas med 300 000 
kronor
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Finansieringsanalys

Not 39. Verksamhetens kostnader

151231 141231

Verksamhetens kostnader enligt 
resultaträkningen

-1 150 787 -1 083 835

Verksamhetens kostnader enligt 
finansieringsanalysen

-1 138 133 -1 066 966

Skillnad -12 654 -16 869

Skillnaden består av följande poster i resultaträk-
ningen som inte ska påverka �nansieringsanalysen:

 151231 141231

Avsättningar för framtida pensions-
åtaganden

996 567

Avsättningar för personal 300 801

Avsättningar för kompetensåtgärder 1 428 -1 121

Avsättningar för lokaler 3 602 3 536

Avskrivningar av anläggningstill-
gångar

-18 980 -20 652

Summa -12 654 -16 869

Not 40. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

151231 141231

Intäkter av avgifter  och andra ersätt-
ningar enligt  resultaträkningen

15 437 11 597

Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar enligt  finansieringsanalysen

15 437 11 552

Skillnad 0 45

Skillnaden består av följande post i resultaträkningen 
som inte ska påverka �nansieringsanalysen:

151231 141231

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar

0 45

Summa 0 45

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. 
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Munya Dodo har genom Sida-stödda Magamda kunnat förverkliga sin dröm om att göra ungas röster hörda genom 
digital storytelling i Zimbabwe. Idag driver han en social tv-plattform och utbildar unga i hur de kan använda sociala 
medier för att engagera civila ledare och driva på en positiv samhällsutveckling 
Foto: Sida
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övergripande nivå beskriver myndighetens organisa-
tion, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndig-
hetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myn-
digheten, handläggning av ärenden och formerna i 
övrigt för verksamheten. Därutöver finns handlägg-
ningsordningar för var och en av Sidas avdelningar 
med en mer utförlig beskrivning av organisation, 
ansvar, beslutsrätt och arbetsformer. 

För väsentliga delar av verksamheten tas även sty-
rande dokument fram i form av riktlinjer och process-
beskrivningar. Sida ser systematiskt över styrande 
dokument och processer för att säkerställa att de är 
ändamålsenliga och e�ektiva. Alla styrande doku-
ment, såväl externa som interna, finns att tillgå på 
Sidas intranät Inside. 

Riskanalys
Riskanalysen omfattar att identifiera händelser som medför risk, 
bedöma och värdera dessa risker, besluta om hur riskerna ska 
hanteras och vid behov uppdatera dem. 

Arbetet med att analysera och hantera risker är en 
integrerad del av Sidas verksamhet och sker på flera 
olika nivåer. Under 2015 har Sida genomfört riskana-
lyser enligt följande:

 ■ övergripande för hela myndigheten som en del av 
verksamhetsplaneringen och uppföljningen,

 ■ i arbetet med att utveckla processbeskrivningar,
 ■ i arbetet med att ta fram resultatförslag,
 ■ i beredningen av insatser,
 ■ som en del av arbetet med arbetsmiljöplaner, och
 ■ i en separat säkerhetsriskanalys.

Under året har Sida lagt ett specifikt fokus på den 
övergripande riskanalysen för hela myndigheten i och 
med att en ny målbild för 2018 tagits fram. Chefer 
och medarbetare har intervjuats och riskerna har 
analyserats inom såväl verksledning som styrelse. Slut-
ligen har den övergripande riskanalysen fastställts av 
styrelsen. 

Sida har en etablerad process och struktur för risk-
analys, som följer Ekonomistyrningsverkets riktlinjer. 
För att möta verksamhetens behov av råd och ge ökad 
vägledning i arbetet med riskanalys och riskhantering 
har Sida också under året utvecklat stödet till medar-
betarna i beredningen av insatser. Utbildningar inom 

132

8.1  INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Bakgrund
Arbetet med intern styrning och kontroll är högt pri-
oriterat på Sida. Under flera år har myndigheten sys-
tematiskt arbetat för att stärka den interna styrningen 
och kontrollen. Det har gett en hög medvetenhet om 
betydelsen av arbetet och metoder som är integrerade 
i alla delar av verksamheten.

Med intern styrning och kontroll avses den process 
som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförord-
ningen (2007:515) samt Förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll. I processen ingår momen-
ten kontrollmiljö, riskanalys, kontrollåtgärder, informa-
tion och kommunikation, uppföljning samt dokumen-
tation. Nedan beskrivs kortfattat innebörden av 
respektive moment, hur Sida arbetar inom respektive 
område samt viktiga aktiviteter som utförts under 
2015. 

Genomförande
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgörs av de värderingar, den etik och ledarstil 
som präglar styrelsens, verksledningens, ledningsgruppens och 
chefers arbete på myndigheten. Den omfattar organisationsstruk-
tur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt medarbe-
tarnas kompetens. En annan del av kontrollmiljön är de externa 
och interna regelverk som styr myndighetens arbete. 

Sida styrs med hjälp av flera samverkande externa 
och interna styrande dokument. Regeringen fattar 
beslut om till exempel Förordningen (2010:1080) med 
instruktion för Sida, regleringsbrev och de fleråriga 
strategier som styr hur biståndet ska genomföras. 

Utifrån grunduppdraget har Sida tagit fram en 
verksamhetsidé, som tydliggör värderingar och sätter 
verksamheten i ett större perspektiv, och en målbild 
för den kommande treårsperioden. Både verksam-
hetsidé och målbild har beslutats av Sidas styrelse.

Sidas process för verksamhetsplanering tar sin 
utgångspunkt i verksamhetsidé och målbild. Utifrån 
Sidas verksamhetsplanering som beslutas av styrelsen 
formulerar avdelningar och enheter varje år konkreta 
planer och aktiviteter, som följs upp av verksledningen 
tre gånger per år.  

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar definieras 
bland annat i den arbetsordning Sida har och som på 

STYRELSENS FASTSTÄLLANDE
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Under året har processbeskrivningar setts över för 
de processer som påverkas av de nya ekonomi- och 
planeringssystem Sida kommer att införa under 2016. 
Arbetet har syftat till att säkerställa en god kontroll-
struktur när systemen väl är på plats. Under 2016 
kommer Sida även göra en översyn av bokslutsproces-
sen och slutföra dokumentationen av processen för att 
sammanställa årsredovisningens finansiella delar.

För att göra det enklare för myndigheten att göra 
rätt och säkerställa att alla regler som gäller upphand-
ling följs har verksamheten stärkts med en nytillsatt 
tjänst som inköpscontroller. Sida har också justerat 
processen ”Upphandla varor och tjänster” för att 
e�ektivisera och förenkla.  

En stor del av Sidas biståndsverksamhet utförs av 
samarbetspartners. Det är därför mycket viktigt att 
Sida kan både ställa krav på och följa upp intern styr-
ning och kontroll hos dem. I samarbetsavtalen ställs 
tydliga krav på att samarbetspartners ska arbeta med 
intern styrning och kontroll, t.ex. ställs krav på att 
revisioner ska genomföras regelbundet. Uppföljning 
av partners arbete sker genom möten och analys av 
den rapportering de tillhandahåller. I de fall våra 
samarbetspartners vidareförmedlar delar av verksam-
heten till andra organisationer ställs samma krav på 
alla organisationer, i syfte att säkerställa integritet och 
god kontroll i hela verksamheten. 

Information och kommunikation
Detta moment handlar om att information och kommunikation 
avseende intern styrning och kontroll måste flöda igenom hela 
verksamheten, såväl internt som externt. Relevant information 
ska identifieras, fångas, och förmedlas i en form och inom en 
tidsram att medarbetarna kan utföra sina uppgifter. 

Sidas intranät Inside är ett viktigt verktyg för att 
förmedla information till medarbetarna. På Inside 
finns alla styrande dokument, processbeskrivningar 
och annan väsentlig information att tillgå. Den dialog 
som avdelnings- och enhetschefer har löpande med 
medarbetarna avseende regelverk och processer är 
också en viktig del av kommunikationen. 

Sidas ledningsgrupp trä�as varje vecka för infor-
mation och dialog om aktiviteter och utvecklingspro-
jekt inom området intern styrning och kontroll. 
Under 2015 har fokus bland annat legat på den nya 
modell och de nya system för ekonomi och planering 
som implementeras vid årsskiftet 2015/2016. Varje 
ledningsgruppsmedlem har i uppdrag att förmedla 
relevant information från ledningsgruppsmöten på 
sina avdelnings- och enhetsmöten. 

 

riskanalys och riskhantering har genomförts och en 
e-learningkurs kommer att lanseras under 2016. 

Sida har särskilt prioriterat att arbeta med risker 
för oegentligheter. Dialog med och utbildning riktad 
till såväl chefer och medarbetare inom organisationen 
som till samarbetspartner sker kontinuerligt för att 
öka kunskap och förståelse. Under året har en specifik 
e-learningkurs för korruption tagits fram tillsammans 
med Utrikesdepartementet, som är obligatorisk för 
Sidas medarbetare. 

Kontrollåtgärder
Risker ska hanteras genom kontrollåtgärder på myndighetsöver-
gripande nivå, inom avdelningar och enheter samt i Sidas olika 
processer. Kontrollåtgärderna ska säkerställa såväl e�ektivitet 
som tillförlitlighet i myndighetens verksamhet och processer. 

Sida har under rapporteringsperioden arbetat med 
kontrollåtgärder på samtliga nivåer. I samband med 
att riskanalyser görs på de olika nivåerna identifieras 
kontrollåtgärder som följs upp kontinuerligt. 

I arbetet med att ta fram processbeskrivningar defi-
nieras och dokumenteras kontrollaktiviteter för att 
säkerställa att risker hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt. Kontrollbeskrivningarna tydliggör vem som ska 
utföra vilken kontroll, när i tiden den ska utföras och 
hur den ska dokumenteras. Vidareutveckling av kon-
trollaktiviteter sker löpande för att e�ektivisera verk-
samheten och för att anpassa till förändringar i verk-
samheten. 

En av Sidas mest centrala processer är processen 
”Hantera biståndsinsatser”. Precis som alla andra 
processer ses den regelbundet över av processförvalta-
ren. Under 2015 har Sida genomfört ett omfattande 
metodutvecklingsarbete, bland annat för att förbättra 
den interna styrningen och kontrollen inom bistånds-
formen lån och garantier. Förbättringsarbetet omfat-
tade även förtydliganden av uppföljningsfasen och 
avslutningsfasen i processen.

I samband med årsbokslutet framkom att Sida 
ingått avtal inom ramen för utgiftsområde 5 ap. 5 
1:11.1.3 Samarbete med Ryssland som sammantaget 
om de villkorade maxbeloppen summeras, översteg 
bemyndiganderamen. Sida har vidtagit åtgärder 
genom att justera ner de avtal som föranledde risken 
för överutnyttjandet och dessa ligger därmed vid sty-
relsens fastställande i nivå med erhållen bemyndigan-
deram. Sida har genomfört en utredning av händel-
sen och bedömer detta som en enskild händelse. Sida 
kommer dock under 2016 att göra en översyn av 
myndighetens hantering av bemyndiganderamar 
samt införa ett nytt systemstöd för uppföljning.

STYRELSENS FASTSTÄLLANDE
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För att kvalitetssäkra innehållet i Sidas årsredovis-
ning 2015 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 utvecklingssam-
arbete, Förordning (2011:211) om utlåning och 
garantier, regleringsbrev för budgetåret 2015 avse-
ende Sida, samt övriga regeringsbeslut.

 ■ För Sidas hantering av medel från Regeringskans-
liet (UD) har Sida vid upprättandet av bemyndi-
ganderedovisningen kontrollerat och bedömt att 
erforderliga underlag och handlingar finns som 
styrker utestående åtaganden 2015. Regeringskans-
liet (UD) har intygat att samtliga underlag har del-
givits Sida. Sida har inte ansvar för hela kedjan, 
beslut om insats sker på Regeringskansliet (UD). 
Därmed kan Sida endast uppfylla krav enligt för-
ordning (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. Sidas bedömning från tidigare år 
kvarstår vad gäller vikten av att ansvarskedjan hålls 
samman. 

 ■ I samband med upprättande av delårsrapport och 
årsredovisning har analyser och kvalitetssäkring av 
utfall utförts, vilka sammanfattas i kommentarer 
och noter till de finansiella dokumenten i årsredo-
visningen, samt av redovisningen av verksamhetens 
resultat.

 ■ Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat 
att Sidas årsredovisning 2015 ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat, samt av kostnader, 
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
Generaldirektörens bedömning bygger på skriftliga 
intyganden från samtliga avdelningschefer, att 
redovisningen inom ansvarsområdet ger en rättvi-
sande bild av verksamhetens resultat och kostnader.

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 är betryggande. Bedöm-
ningen bygger på Chefscontrollerns årliga rapport 
2015, som har utarbetats inom processen Följa upp 
intern styrning och kontroll. 

Uppföljning
Uppföljning sker både genom systematiska löpande uppfölj-
ningar och genom punktinsatser. Att regelbundet följa upp styr- 
och kontrollsystem är nödvändigt för att säkerställa att riskhan-
teringen fungerar. 

Sida har ett stort fokus på uppföljning och under 
rapporteringsperioden har följande utförts i syfte att 
säkerställa att riskhanteringen är ändamålsenlig:

 ■ Åtgärdsansvariga för kontrollåtgärderna i Sidas 
övergripande riskanalys, följer upp och rapporterar 
till Sidas ledning inom processen ”Genomföra 
verksamhetsuppföljning” om hur arbetet med kon-
trollåtgärderna fortlöper. Dialog om risker i verk-
samheten sker löpande på flera nivåer och inom 
Sidas ledningsgrupp och styrelse.

 ■ Gemensamma inspektioner med UD på utlands-
myndigheterna har genomförts enligt plan.

 ■ Särskilda kvalitetsuppföljningar har gjorts av pro-
cessen ”Hantera biståndsinsatser”. Det finns även 
lokala och centrala kommittéer, vilka följer upp 
kvalitet i beredningar och beslut inom insatshante-
ringen. 

 ■ Inom processen ”Följa upp intern styrning och 
kontroll” har punktinsatsen ”Analys av ansvarsta-
gande och ansvarsutkrävande inom Sida” genom-
förts. Sida gör också en så kallad ”ISK-enkät” varje 
år där samtliga avdelningar får beskriva sitt arbete 
med intern styrning och kontroll. Enkäten följs upp 
med dialogsamtal där chefscontrollerfunktionen 
trä�ar avdelningsledningarna och diskuterar deras 
arbete. 

Sida har även en internrevisionsfunktion, vilken rap-
porterar direkt till styrelsen. Under året har en ny 
internrevisionschef  tillsatts. Riksrevisionen granskar 
också verksamheten löpande och har under 2015, 
utöver den finansiella revisionen, fokuserat på lån och 
garantier, inköp och upphandlingar samt insatshante-
ring. 

Sida har en strukturerad process för att följa upp 
rapporter och rekommendationer från Riksrevisionen 
och den egna Internrevisionen där åtgärder tas fram 
av verksamheten och rapporteras till och beslutas av 
styrelsen. Chefscontrollerfunktionen kvalitetssäkrar 
och följer upp detta arbete för att säkerställa att 
intern styrning och kontroll hela tiden förbättras. 

Dokumentation
Sida betonar vikten av att dokumentera arbetet med intern styr-
ning och kontroll. Riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och 
bedömning dokumenteras enligt fastställd struktur och etablerade 
mallar, vilka finns tillgängliga på intranätet Inside. 
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Vi intygar att Sidas årsredovisning 2015 ger en rättvi-
sande bild av verksamhetens resultat samt av kostna-
der, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen 
vid myndigheten är betryggande.

Sidas styrelse
Stockholm den 19 februari 2016

Yvonne Gustafsson Peter Örn 
Ordförande

Torbjörn Becker Monica Lingegård

Ingemar Skogö Anders Wijkman

Mia Horn af  Rantzien Charlotte Petri Gornitzka
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