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Sammanfattning av utvecklingen mot strategiresultaten och 

insatsportföljens genomförande 

Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och insatsportföljens genomförande 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utveckling mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

 

Översikt: Bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och insatsportföljens genomförande per 

resultat 

 

Stödområde 1: Stöd till den egna förmågan (empowerment) 2014 2015 2016 

Resultat 1: Stärkt respekt för 

mänskliga rättigheter med särskilt 

fokus på kvinnors och flickors 

möjligheter att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter. 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Resultat 2: Fler kvinnor och män deltar 

i stärkta demokratiska processer och 

utkräver ansvar från myndigheter och 

folkvalda företrädare. 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Resultat 3: Stärkt kapacitet hos 

offentliga institutioner att tillhandahålla 

grundläggande tjänster. 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Resultat 4: Stärkt kapacitet inom det 

civila samhället att arbeta för ökad 

respekt för mänskliga rättigheter och 

bidra till insyn och granskning av 

offentliga institutioner. 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Stödområde 2: Utbildning 2014 2015 2016 

Resultat 5: Fler flickor och pojkar har 

tillgång till förbättrad grundskole- och 

gymnasieutbildning 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Resultat 6: Fler flickor och pojkar har 

möjlighet att slutföra sin skolgång 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
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Stödområde 3: Sysselsättning 2014 2015 2016 

Resultat 7: Ökat antal kvinnor och män 

har kunskaper och färdigheter som 

ökar möjligheterna till produktiv och 

hållbar sysselsättning 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Stödområde 4: Privatsektorutveckling och landsbygdsutveckling 2014 2015 2016 

Resultat 8: Ökad produktivitet och 

förädlingsgrad inom lantbruket, samt 

hållbart nyttjande av naturresurser 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Resultat 9: Förbättrade 

försörjningsmöjligheter för fattiga 

kvinnor och män på landsbygden 

inklusive förutsättningar att starta och 

driva kommersiella verksamheter 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

Stödområde 5: Ekonomisk integration 2014 2015 2016 

Resultat 10: Förbättrad infrastruktur, 

tillgång till marknader och finansiella 

tjänster på landsbygden 

Bedömning av utvecklingen mot 

strategiresultatet 
   

Bedömning av insatsportföljens 

genomförande 
   

 

Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer 

1. Slutsatser och rekommendationer för resterande del av 

strategiperioden 

En slutsats i de senaste strategirapporterna för Afghanistan har varit att situationen – främst vad gäller 

säkerhet och konflikten – har försämrats påtagligt sedan strategin beslutades i mitten av 2014. Mot 

bakgrund av denna förändrade kontext beslutades därför att genomföra en halvtidsöversyn av strategin 

för Afghanistan, som löper 2014-2019. Själva workshopen för halvtidsöversynen hölls i mitten av 

februari i Kabul, med stort deltagande från Afghanistanenheten och med observatörer från UD. 

Ansvariga handläggare hade förberett portföljöversyner, och under workshopen gjorde ett brett urval 

av afghanska experter och partners presentationer av sina observationer och slutsatser om den 

förändrade kontexten.  

 

Huvudsakliga slutsatser: 

- Sidas nuvarande insatser är relevanta och bidrar till resultat i linje med vad strategin ålägger 

Sida.  

- Den försämrade kontexten kan hanteras inom ramen för existerande strategi.  

- Under resterande strategiperiod kommer Sida att i viss mån justera ansatsen för att säkerställa 

effektivitet och resultat i en försämrad kontext. En förnyad översyn kan behöva göras vid ett 

senare tillfälle, strategirapporteringen ger tillfälle till förnyad reflektion.  

o Biståndet till Afghanistan genomförs i en svår konfliktmiljö, som förvärras. Utöver 

nuvarande ”do no harm”-ansats (konfliktkänslighet i Sidas insatser) kommer Sida att 
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fortsätta det nyligen påbörjade arbetet med att identifiera fredsbyggande insatser och 

konfliktförebyggande aspekter av insatserna. Arbetet med att etablera 

tredjepartsuppföljning behöver slutföras. Samarbete med de delar av Sida som 

genomför strategier i liknande miljöer (Somalia, Syrien, Irak) ska förstärkas.  

o En ökande fattigdom motiverar att Sida kompletterar existerande insatser med i 

huvudsak en långsiktig inriktning (t.ex. institutionsbyggande, lagstiftning och 

förutsättningar för näringslivet) med insatser som på kort sikt minskar 

resursfattigdomen för människor som lever i fattigdom (t.ex. social trygghet i form av 

cash for work). Denna typ av insatser har också en överbryggande karaktär mellan 

humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete, ett samarbete som ska sökas 

även i andra insatser. 

o Det stora återvändandet av afghaner från Pakistan och Iran  och ökat antal 

internflyktingar  ställer krav på afghanska myndigheter att möta behoven av social 

service och återintegrering. Ambassaden i Kabul  kommer att följa EU:s 

kapacitetsutvecklings- och återintegreringsstöd inom området, och även söka efter 

möjligheter att integrera internflyktingars och återvändandes behov i existerande och 

nya insatser (t.ex. i det cash for work-program som omnämns ovan).  

o För att öka effektiviteten i insatser med kapacitetsbyggande aspekter så kommer Sida 

att föra en närmare dialog med berörda ministerier. 

2. Slutsatser och rekommendationer inför anvisningar för kommande 

strategi 

Huvudsakligt fokus för halvtidsöversynen låg på behov av justeringar för att möta den försämrade 

kontexten, och inte på att identifiera rekommendationer inför nästa strategiperiod, eftersom det fortsatt 

kvarstår mer än två år till den nya strategin ska antas. Några framåtblickande slutsatser drogs ändå:  

- De tre huvudsakliga samarbetsområdena (demokrati och mänskliga rättigheter/freds- och 

statsbyggande, utbildning, ekonomisk utveckling) är fortsatt relevanta.  

- Behov av förstärkt fattigdomsfokus 

o Fokus i nuvarande strategi på landsbygden och målgruppen (människor som lever I 

fattigdom på landsbygden, främst kvinnor och barn) är fortsatt relevant. 

- Jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av sina mänskliga rättigheter är fortsatt en 

betydande utmaning i Afghanistan och kommer att vara relevant även i nästa strategiperiod.  

- Det arbete som inletts med att vidga statsbyggande till att även inkludera fredsbyggande 

kommer att fortsätta vara viktigt och fredsbyggande kan med fördel få en mer framträdande 

roll i nästa strategi  

- Strategiska insatser för att bekämpa korruption kommer att behövas, då den endemiska 

korruptionen är ett fundamentalt utvecklingshinder i Afghanistan.  

- De flesta insatser under de tre ekonomiska E:na bidrar till flera av dem samtidigt. 

Rapportering och analys kompliceras av att vad som skulle kunna vara ett samarbetsområde är 

uppdelat på flera. Sida föreslår därför att de tre ekonomiska E:na slås samman till ett 

samarbetsområde om ekonomisk utveckling övervägs även för nästa strategiperiod.  

- När strategiunderlag ska tas fram inför nästa strategi bör Sida få ett öppnare mandat att 

undersöka om direkt samarbete med staten skulle öka resultatet av samarbetet. 
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1. Kontextanalys 

Det är inte mycket som har förbättrats i den afghanska kontexten sedan strategin antogs för tre år 

sedan. Snarare har den övergripande kontexten försämrats och indikatorerna ser inte så lovande ut för 

kommande år.  

 

A. Mångdimensionell fattigdom: Andelen av befolkningen som lever under fattigdomslinjen har ökat 

från 36,5 % 2011-12 till 39,1 år 2013-14. Ungefär samma andel lever strax ovanför fattigdomslinjen. 

Orsaken är en negativ ekonomisk per capita-tillväxt flera år i rad, en ekonomisk tillbakagång som 

beror av tillbakadragandet av de internationella trupperna under 2014. Den afghanska befolkningen är 

extremt sårbar för chocker och fattiga hushåll utsätts i genomsnitt för fler chocker varje år än hushåll i 

länder i Afrika t.ex. Det finns tecken på en vidgande klyfta mellan levnadsförhållandena på 

landsbygden och i städerna. Gängse utvecklingsinsatser har ett medellångt till långt perspektiv, och 

fokuserar ofta på samhällsnivå snarare än på hushållsnivå.  

 

Påverkan på genomförandet av strategin:  

- Den ökande fattigdomen i sig har inte påverkat genomförandet av strategin, men den har lett 

till reflektion över på vilket sätt Sida bäst kan bidra till minskad fattigdom.  

 

B. Politisk och institutionell kontext: År 2014 upplevde Afghanistan den första fredliga 

maktöverlämningen någonsin. Den nya regeringen bildades som en svag och komplex 

koalitionsregering. Det pågår en konstant maktkamp och internt rivaliserande mellan de två 

maktnoderna i regeringen, vilket saktar ner beslutsfattande och framsteg och eldar på befolkningens 

frustration över regeringen. Parlamentsval skulle hållits redan 2015. Korruptionen förblir vanligt 

förekommande, men det finns förhoppningar om att några positiva steg ska ge resultat i kampen mot 

korruptionen. Rädslan för politisk instabilitet är en av flera faktorer som påverkar privata sektorns 

investeringar och människors beslut att lämna landet. Att nästa val kan hållas utan våld är en viktig 

faktor för att öka människors tillit till institutionerna och till den unga bräckliga demokratin, och för 

att undvika oroligheter.  

 

Media och människors aktivism fortsätter att öka vilket har en positiv inverkan på samhället och 

regeringen. Respekten för kvinnors fulla åtnjutande av sina mänskliga rättigheter fortsätter likaså att 

öka, utifrån en starkare politisk vilja att förbättra. Å andra sidan så skiljer sig förutsättningarna för det 

civila samhällets aktivism och respekten för rättsstaten kraftigt mellan städer och avlägsna områden på 

landsbygden. Gender-specifika indikatorer i ALCS (Afghanistan Living Condition Survey) visar att 

kvinnor och flickor har sämre levnadsvillkor och -förutsättningar  än män och pojkar i alla aspekter. 

Framstegen inom dessa områden (media, civilsamhället och rättsstatens principer) är fortsatt direkt 

avhängiga av det internationella samfundets närvaro och engagemang med den afghanska regeringen. 

Risken för tillbakagångar är stor om det internationella samfundets engagemang skulle minska.  

 

Påverkan på genomförandet av strategin:  

- Det långsamma beslutsfattandet inom regeringen har lett till förseningar inom viktiga 

reformer, vilket i viss mån har påverkat strategigenomförandet, inte minst valstödet men även 

stödet till samhällsstyrning på regional nivå.  

- Den stärkta politiska viljan att stödja kvinnors fulla åtnjutande av sina mänskliga rättigheter 

har lett till att ramverk (såsom den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet, 

en nationell handlingsplan för kvinnors ekonomiska egenmakt, och lagstiftning för 
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eliminering av våld mot kvinnor samt mot trakassering av kvinnor) kommit på plats, vilket 

skapar ett nytt momentum för Sida och Sidas partners för att arbeta med jämställdhet och 

kvinnors inkludering och meningsfulla deltagande, så som kvinnor i valet, Citizens’ Charter, 

utbildning, statsapparaten samt fredsprocesser.  

 

C. Säkerhet/fredlig kontext: Brist på säkerhet påverkar alla aspekter av afghanernas liv. Den 

pågående konflikten är den huvudsakliga orsaken till de omfattande humanitära behoven i landet. 

Ingen hållbar utveckling eller minskning av fattigdomen kan äga rum utan fred. Därutöver hindrar 

konflikten genomförandet av utvecklingsaktiviteter och att grundläggande social service – främst 

utbildning och hälsa – når ut i landet, inte minst till avlägsna konfliktdrabbade områden. Detta bidrar 

till en växande klyfta mellan städerna och landsbygden. Kriget i Afghanistan blir mer och mer 

våldsamt för varje år som går. Enligt beräkningar från SIGAR1 är 42% av territoriet antingen utom 

regeringens kontroll eller omstritt. Sedan 2009 rapporterar UNAMA ett ständigt stigande antal civila 

dödsfall till följd av konflikten. Tillbakadragandet av de flesta internationella trupperna 2014 innebar 

en stor förändring för säkerheten. Jämfört med 2009-2014 är det bara en tiondel av de internationella 

styrkorna kvar i Afghanistan. Enligt regeringen är tjugo olika terror-grupper verksamma i landet. 

Daesh har också blivit en mer brutal och dödlig aktör. Enligt UNAMA så tiofaldigades antalet civila 

offer för Daesh mellan 2015 och 2016.  

 

Afghaner har fortsatt att återvända från Pakistan och Iran. Cirka en miljon återvände från de båda 

länderna under 2016. Under 2017 förväntas återvändandet bli lika stort eller till och med större. Flera 

europeiska länder har också inlett avvisningar av afghaner. Det massiva och oplanerade återvändandet 

och ökat antal internflyktingar innebär en stor utmaning för den afghanska regeringen, och kräver att 

utvecklingsaktörer och humanitära aktörer svara upp mot ökande behov av återintegrering och 

utvecklingsinsatser.  

 

Påverkan på genomförandet av strategin: 

- Den försämrade säkerhetssituationen påverkar partners genomförande. Vissa partners har fått 

flytta genomförandet till säkrare områden, andra avtal förlängs eftersom genomförandet gått 

sakta och medel därför inte förbrukats i avtalsenlig takt. Detta har försenat 

strategigenomförandet något 

- Den försämrade säkerhetssituationen påverkar också Sidas uppföljning i form av fältbesök. 

 

D. Ekonomisk kontext: Den ekonomiska tillväxten har avtagit påtagligt under transitionsperioden, 

och per capita-tillväxten har varit negativ i flera år. Tillbakadragandet av de internationella trupperna 

påverkade inte bara säkerheten, utan också sysselsättning och näringslivet; många afghaner var 

anställda av de internationella styrkorna i olika funktioner och många företag anlitades för olika 

uppdrag, inte minst byggande. Afghanistan förväntas förbli beroende av bistånd många år framöver 

(det finns helt enkelt ingen ekonomisk bas att tala om) för att täcka såväl landets militära som civila 

kostnader. Jordbruket är en nyckelsektor med potential för ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom 

eftersom det stora flertalet fattiga lever på landsbygden. Afghanistan har en hög befolkningstillväxt 

och 47,5 % av befolkningen är 15 år eller yngre. I ljuset av detta kommer det att bli svårt att ens 

upprätthålla nuvarande service-nivåer inom hälsovård och utbildning, för att inte tala om förbättringar 

i kvalitet och tillgång. Även utmaningar vad gäller sysselsättning är stora, givet den unga befolkningen 

och bristande ekonomisk utveckling.  

 

                                                           
1 Special Investigator General for Afghanistan’s Reconstruction 
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Påverkan på genomförandet av strategin:  

- Den ekonomiska tillbakagången har bidragit till ökande fattigdom, och har således påverkat 

resultatuppfyllande inom strategin. Den ekonomiska nedgången har också påverkat resultaten 

av Sidas insatser inom ekonomisk utveckling negativt.  

 

E. Miljö- och klimatkontext: Jordbruk är den viktigaste sektorn för landsbygdsbefolkningen, där de 

flesta fattiga bor, och de näst vanligaste chockerna som drabbar fattiga hushåll rör också jordbruket – 

vattenrelaterade chocker samt övriga jordbruksrelaterade risker (den vanligaste chocken är 

prisökningar). Klimat-relaterade chocker, som också är vanligt förekommande, bidrar till extrem 

sårbarhet och påverkar fattiga hushåll oproportionerligt mycket.  

 

Påverkan på genomförandet av strategin:  

- Detta har inte haft någon påverkan på strategigenomförandet. 

 

E. Givarlandskapet: Givarlandskapet domineras av USAID, givet deras storlek och politiska 

inflytande, och av Världsbanken, givet deras ansvar för den största on-budget-faciliteten ARTF. 

Dialogen mellan givare och regering, och koordineringen mellan givarna, är spridd och ineffektiv. Den 

huvudsakliga högnivådialogen mellan den afghanska regeringen och givarna koordineras av UNAMA, 

och fokuserar bland annat  indikatorerna inom SMAF (Self Reliance Mutual Accountability 

Framework). Dessa indikatorer fångar en del av ANPDF, regeringens utvecklings- och fredsstrategi, 

men ger inte hela bilden. Vid Brysselkonferensen i oktober (en uppföljning av tidigare 

högnivåkonferenser för Afghanistan) pledgade givarna ungefär samma volymer som tidigare år. 

2014/15 var Sverige den femte största givaren enligt OECD/DAC.  

 

Påverkan på genomförandet av strategin:  

- Bristande givarsamordning kan medföra överlappningar mellan olika givare och olika 

program.  

- Begränsat ägarskap och översyn från den afghanska regeringens sida har delvis lett till 

minskad effektivitet i hur givarresurser, inklusive Sidas stöd, används.  

2. Svenska biståndspolitiska prioriteringar 

Fattiga människors perspektiv på utveckling: Fattiga människors perspektiv på utveckling har inte 

applicerats på ett sådant sätt att det i sig har haft betydelse för val av aktörer/partners, målgrupp eller 

insatser. Det finns exempel på insatser som bygger på fattiga människors perspektiv på utveckling, till 

exempel SAK, Rädda barnen samt NSP (under ARTF). NSP har byggt upp en struktur med 

byutvecklingsråd (community development councils) som tar beslut om mindre utvecklingsinsatser 

under det nya programmet Citizens’ Charter. Dessa byutvecklingsråd kan användas av andra partners 

för att ta del av fattiga människors perspektiv på utveckling (även om de som väljs in i dessa råd inte 

alltid lever i fattigdom). Fattigdomen ökar i Afghanistan. Det är därför viktigt att Sida och framför allt 

våra samarbetspartners förstår fattigas behov, prioriteringar och förutsättningar för att de insatser Sida 

stödjer i Afghanistan ska bli mer effektiva i att bekämpa fattigdomen.  

 

Afghanistanteamet kommer att stärka fattiga människors perspektiv på utveckling genom att  

- När projektförslag bedöms så kommer programhandläggare att säkerställa att projektförslag 

tydligt redogör för hur människor som lever i fattigdom har konsulterats i framtagandet av 



                                                                            FÖRDJUPAD.STRATEGIRAPPORT GEOGRAFISK 
 

                                                                                                                   

7 

 

projektet, hur det relaterar till behov och prioriteringar som uttrycks av människor som lever i 

fattigdom, och hur människor som lever i fattigdom kommer att vara delaktiga under 

genomförande och uppföljning.  

- Det finns lokala strukturer som kan nyttjas bättre av Sidas partners för att interagera med 

lokalsamhällen och för att förstå prioriteringar och behov hos människor som lever i 

fattigdom. Afghanistan-teamet kommer att uppmuntra Sidas partners att t.ex. använda 

byutvecklingsråden (CDC:s) eller skolkommittéer som dialogpartners.  

Rättighetsperspektivet: Rättighetsperspektivet (deltagande, icke-diskriminering, öppenhet, 

ansvarsutkrävande) tillämpas i varierande grad i Sidas insatser. Det finns exempel på insatser som 

tillämpar en deltagande ansats i projektförberedande och -uppföljning. Det finns inga indikationer på 

diskriminering i Sidas insatser. Sida stödjer insatser som syftar till att stärka öppenhet och 

ansvarsutkrävande. Sida har ett omfattande stöd till kvinnors fulla åtnjutande av sina mänskliga 

rättigheter, och till viss del till barns rättigheter (utöver det omfattande stödet till rätten till utbildning). 

Sidas portfölj innehåller också insatser som stödjer övriga politiska rättigheter, val, media etc.  

 

Afghanistanteamet  har inte identifierat behov eller tgärder för att stärka integreringen av 

rättighetsperspektivet.  

3. Ekonomi 

Strategiperiod: 2014 – 2019 

Ekonomi 

Totalt strategibelopp angivet i strategin, i MSEK 4 870 

Utbetalat belopp totalt (t.om. 31 december 2016), i 

MSEK 
2  109 

Kvarvarande belopp för resterande strategiperiod, i 

MSEK 
2 761 

Utbetalat belopp per stödområde och år, i MSEK 2014 2015 2016 Totalt 

Stöd till den egna förmågan 311 391 428 1 130 

Utbildning 80 199 151 430 

Sysselsättning 0 10 11 21 

Privatsektorutveckling och landsbygdsutveckling 55 35 55 145 

Ekonomisk integration 96 79 45  220 

Övrigt (resultat från tidigare strategi) 166 -3  163 

Ointecknat belopp, i MSEK 1 915 

Avtalat belopp totalt, i MSEK 846 

Avtalat belopp per stödområde och år, i MSEK 2017 2018 2019 Totalt 

Stöd till den egna förmågan 412 43 17 472 
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Utbildning 
132 0 0 

132 

 

Sysselsättning 11 0 0 11 

Privatsektorutveckling och landsbygdsutveckling     0,2 0 0 0,2 

Ekonomisk integration 50 91 90 231 

Fördelning över stödområden: Under 2017 blev den totala allokeringen för Afghanistan i paritet med 

vad som krävs för att den totala strategivolymen ska uppnås. Detta möjliggör också en expansion inom 

de tre ekonomiska E:na, vilket balanserar upp portföljen bättre. 

 

Implikationer av slutsatserna från halvtidsöversynen: Slutsatserna från halvtidsöversynen har inga 

direkta implikationer för resursbehov, eller för fördelning mellan stödområden. Redan tidigare har 

slutsatsen dragits att de tre ekonomiska E:na ska prioriteras finansiellt, och denna expansion har också 

inletts.  

 

Ekonomiska konsekvenser av rekommendationer och slutsatser: Baserat på utbetalat belopp 2014-

2016 och allokeringen för 2017 så kommer den årliga allokeringen för Afghanistan för 2018 och 2019 

att behöva uppgå till cirka 940 msek om det totala strategibeloppet ska uppnås. Det innebär en ökning 

med nära 10% jämfört med 2017, något som Afghanistan-enheten har beredskap att absorbera. 

4. Bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och 

insatsportföljens genomförande  

4.1 Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och 

insatsportföljens genomförande  

Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och insatsportföljens genomförande 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

Bedömningen är fortsatt att strategiresultaten kommer att nås delvis vid strategiperiodens slut. Situati-

onen i Afghanistan har försämrats inom flera områden sedan strategin antogs, och detta har påverkan 

på resultatuppfyllelsen (se avsnitt 1, kontextanalys). Insatsportföljen bedöms också fortsatt genom-

föras delvis enligt plan. Konfliktsituationen medför fortsatta förseningar i genomförandet för vissa 

partners, vilket manifesteras bland annat av förlängningar av avtal utan tillskjutande av extra medel. 

Under 2014, vilket var första året för genomförandet av strategin, var bedömningen att insatsportföljen 

genomfördes enligt plan, men det var också en period med mindre konflikt och högre tillväxt. 
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4.2 Stödområde 1: Stöd till den egna förmågan 

4.2.1 Stärkt respekt för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på kvinnors och 

flickors möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet*    

Insatsportföljens genomförande**    

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Andel kvinnor på poster i folkvalda 

organ på nationell och lokal nivå2 

27 % i 

parlamentet 

(2010) 

28 % i 

parlamentet 

Val har ej 

hållits 

Val har ej 

hållits 

30 % 

(2019) 

Antal provinser som har etablerat 

responsmekanismer för att motverka 

könsrelaterat våld (skyddade boenden, 

familjerådgivning, rapportering)3 

15 provinser 

(2013) 

17 provinser 19 provinser  17 provinser  29 

provinser 

Antal förlossningar med barnmorska/på 

institution (men endast andel mäts) 

(standardindikator)4 

24 % (2007)5  565 8796 

(39 %)7  

772 6828 

(41 %)9  

42 %10 Positiv 

trend 

Antal kvinnor och män som fått tillgång 

till preventivmedel (standardindikator)11 

5 % (2003)12 21 %13 22 % 20 %14  Positiv 

trend 

Utvecklingen mot strategiresultatet Sammanfattningsvis gör Sida bedömningen att utvecklingen mot 

strategiresultatet delvis går i rätt riktning och bedöms vara on track baserat på en bredare analys av 

utvecklingen i landet. Afghanska kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och 

inkludering i samhällsutvecklingen gör försiktiga framsteg. Fler kvinnor har fått plats i ledande 

positioner i Afghanistan sedan 2014. Mödravård och utbildning går stadigt i rätt riktning, även om 

vissa siffror går att ifrågasätta. Det finns en politisk vilja hos regeringen, men genomförandet av 

handlingsplaner för jämställdhet har dock ännu inte tagit fart, än mindre nått kvinnor och flickor på 

landsbygden. Risken för bakslag för kvinnors och flickors möjligheter att ta del av de mänskliga rättig-

heterna är påtaglig, inte minst i områden där konservativa krafter tar över makten och diskriminerande 

                                                           
2 Källa: UN Statistics Division, MDG Indicators, se http://mdgs.un.org/unsd/mdg/ 
3 Källa: UN Women 
4 Källa: Government of Afghanistan: Ministry of Public Health Management Information System 
5 Ingen uppgift om totalt antal födslar finns för 2007 varför endast andel rapporteras  
6 Ministry of Public Health, HMIS (Health Management Information System) department, 2014 
7  UNFPA: State of Afghanistan’s Midwifery 2014 
8  Ministry of Public Health, HMIS (Health Management Information System) department, 2012 
9 Världsbanken: Poverty Status Update 2015  
10 USAID: Afghanistan Demographic and Health Survey 2015 (andelen är för landsbygdsområden, för städer är 
siffran högre)  
11 Källa: UNDP Afghanistan MDG report 
12 Ingen uppgift om antal kvinnor och män som hade tillgång till preventivmedel 2003 finns tillgänglig varför 
endast andel rapporteras 
13 Inga siffror för 2014 tillgängliga. Siffran är beräknad på 2012 års statistik (senaste mätningen) samt en 
befolkningsmängd om 31 miljoner (källa: Världsbanken, FN) 
14 USAID: Afghanistan Demographic and Health Survey 2015  

 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
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och konservativa attityder gör att kvinnor och flickor inte tillåts ta del av de mänskliga rättigheterna. 

Den eskalerande konflikten späder på detta och i provinser där talibanerna har makten har riktade 

attacker gjorts mot kvinnor och flickor. Könsrelaterat våld ökar, trots att fler instanser har etablerats 

för att ta emot anmälningar och ge skydd. Situationen för barns rättigheter är fortsatt svår. En Sida-

finansierad rapport om barns situation i fem provinser15 visar att nio av tio barn är utsatta för våld i 

någon form. Flyktingbarn och internflyktingar löper särskilt stor risk eftersom de riskerar barnarbete 

eller att rekryteras som barnsoldater. Barnäktenskap är vanligt, liksom sexuella övergrepp och 

trafficking. 

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Förändringsteorin är fortsatt relevant, inte minst med att 

arbeta långsiktigt med attitydförändringar och  med män och pojkar som förändringsaktörer, vilket tog 

fart under 2016. Formerna för ett stöd till en kvinnorättsrörelse som når provinsnivå är fortfarande ett 

gap och undersöks vidare under 2017, inte minst kvinnors roll inom fredsbyggande.  

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Insatsportföljen bedöms fortsatt relevant, och de av Sida 

stödda insatserna bidrar till utvecklingen. UN Women16 gav stöd till den afghanska regeringen att 

följa sina internationella och nationella åtaganden samt den lagstiftning som ska skydda kvinnor och 

flickor mot våld. Sverige är en få givare till SRHR som rättighetsfråga. Svenska 

Afghanistankommittén17 bidrog till att ett tjugotal nya barnmorskor utexaminerades under året. 

Genom Marie Stopes International (MSI)18 ökar varje år antalet kvinnor och män som söker sig till 

familjeplaneringskliniker för preventivmedel och rådgivning. Ett stöd till organisationen APPRO19 för 

kapacitetsuppbyggnad av regeringen och civilsamhället att implementera kvinnor, fred och 

säkerhets/1325-agendan i Afghanistan påbörjades. För ökat rättsskydd, särskilt för kvinnor, stöder 

Sida International Legal Foundation20 och Women for Afghan Women21 (WAW). Andra insatser 

bidrar också till att uppnå resultatet, som till exempel kvinnors ökade ekonomiska möjligheter och 

deltagande i demokratiska processer samt ökad skolgång för flickor. Arbete med mäns och pojkars roll 

i jämställdhetsarbetet har inletts, bland annat genom en maskulinitetsstudie22. Rädda Barnens insats 

”Holistic and Community-based Child Protection System Strengthening in Afghanistan”23 

arbetar med attitydförändringar för barns rätt i fem provinser, och möter också flyktingbarns och 

internflyktingars behov.  

 

De fem perspektiven I dialog med Sida har Svenska Afghanistankommittén (SAK) stärkt arbetet med 

rättighetsperspektivet. Arbetet drivs genom deltagande beslutsprocesser och konsultation med 

målgruppen, där både män, kvinnor, flickor och pojkar ges möjlighet att påverka. Särskild vikt läggs 

vid att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhälle och beslutsfattande. SAK har ett 

konflikt- och kulturkänsligt tillvägagångsätt. Genom att involvera religiösa ledare, hälsoministeriet 

och andra auktoriteter i arbetet samt andra innovativa metoder att nå ut till svåråtkomliga områden och 

                                                           
15 Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) on Violence and Harmful Practices against Children: A Baseline 
Study, Rädda Barnen, maj 2016 
16 UN Women’s landprogram 2014-17, 52050073 
17 Svenska Afghanistankommittén (SAK), 52050091 
18 Marie Stopes International (MSI), 52050072 
19 Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO), 52050124   
20 International Legal Foundation (ILF), 52050120 
21 Women for Afghan Women (WAW), 52050118 
22 Promundo gör en studie inom ramen för UN Women’s program, 52050073 
23 Rädda Barnen, 52050137 
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till olika samhällsgrupper, lyckas Marie Stopes International med att bättra på mödrahälsa, stärka 

kapacitet för och öka acceptans för familjeplanering i landet.   

 

Slutsatser från halvtidsöversynen 

- Sida kommer att stödja kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande, exempelvis 

fredsinitiativ med kvinnor på lokal eller nationell nivå. Erfarenheter från medlarkursen för 

kvinnor, som ambassaden och FBA har genomfört, samt kunskap från APPRO, kommer att 

användas och byggas vidare på.  

- Kapaciteten och ägarskapet hos regeringen behöver stärkas. UN Womens roll i 

kapacitetsstärkande av Ministry of Women’s Affairs kommer att utvärderas under 2017.   

4.2.2 Fler kvinnor och män deltar i stärkta demokratiska processer och utkräver 

ansvar från myndigheter och folkvalda företrädare 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Andel av befolkningen (varav 

kvinnor) som röstar i nationella val24 

2009: 44,7% 

varav 39% 

kvinnor 

67,6% varav 

37% kvinnor 
n/a25 n/a26 Positiv trend 

Antal och andel bysamhällen som 

har folkvalda och fungerande CDC:s 

(Community Development Councils) 

med andel kvinnor som får ta del av 

utvecklingen27 

31 000 CDC:s 

(96,7% av 

landet totalt), 

varav 36% 

kvinnor ingår i 

CDC’s 

31 000 

CDC’s 

(96,7% av 

landet totalt), 

varav 36% 

kvinnor ingår 

i CDC’s 

98% av CDCs 

beräknas ha 

genomfört 

val/omval i 

enlighet med 

etablerade 

processer. 40% 

av medlemmar-

na i CDCs är 

kvinnor. 

N/A28 

100% av 

landet/50% 

kvinnor som 

deltagare i 

CDC 

Utvecklingen mot strategiresultatet Sida bedömer sammantaget att utvecklingen mot strategiresultatet 

delvis har gått i önskvärd riktning, men det är osäkert eller kanske osannolikt att strategiresultatet 

kommer att ha uppnåtts vid strategiperiodens slut. Afghanernas tillfredsställelse med landets 

demokrati sjönk drastiskt mellan 2014 och 2016, från 73,1% till 55,9%, och skillnaderna mellan olika 

provinser är mycket stora.29 Arbetet med valstrukturer har gått mycket långsamt framåt. Nationella val 

till parlament och distriktsråd har försenats sedan 2015 och har fortfarande inte hållits. En del 

valreformer har genomförts och en ny valkommission tillsattes i slutet av 2016. Framsteg i lokal 

samhällsstyrning har varit långsam och begränsad när det gäller demokratiskt deltagande, 

ansvarsutkrävande och leverans av samhällsservice. Spridningen av Community Development 

Councils, CDCs, har emellertid inneburit mer demokratiskt deltagande på lokal nivå. Den 

                                                           
24 Independent Elections Committee - IEC 
25  Val till parlament och distriktsråd genomfördes inte detta år 
26 Val till parlament och distriktsråd genomfördes inte detta år 
27 ARTF Score Card 
28 Data inväntas när ARTF Score Card för 2016 publiceras. 
29 Asia Foundation 2016 
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demokratiska kvaliteten hos CDCs varierar mycket beroende på lokala kontexter och kvaliteten på 

såväl kvinnors som mäns deltagande varierar. Den relativt begränsade information som finns pekar 

både på utbildningsnivå och klasskillnaders betydelse för demokratins kvalitet på lokal nivå. 

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Förändringsteorin från operationaliseringen är fortfarande 

relevant. Luckor identifierade i operationaliseringen som fortfarande behöver tas om hand är att bättre 

beakta etnicitet och i någon utsträckning även ungdomar, även om de sistnämnda nu är bättre 

integrerade. 

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Insatsportföljen har delvis genomförts enligt plan. De insatser 

som bidragit till detta resultat är National Solidarity Program inom Afghanistan Reconstruction 

Trust Fund ARTF30, UNDP Local Governance Program31, UNDPs program för valstöd UNDP 

ELECT II32, samt civilsamhällesstöden till Svenska Afghanistankommittén33 och FEFA34 som arbetar 

med påverkansarbete rörande valfrågor. Valstödet har försenats eftersom valen till parlament och 

distriktsråd försenats. UNDP Afghanistan Sub-National Governance Programme ASGP35 avslutades 

2015. Det nya UNDP Local Governance Programme LOGO startade i mindre skala vid början av 

2016, men Sverige gick inte in med stöd förrän vid slutet av 2016 efter en omfattande dialog med 

UNDP gällande nödvändiga genomgripande förändringar i programmet. Sverige bidrog delvis till det 

höga röstdeltagandet i valen 2014 (totalt 7,12 miljoner, 37% kvinnor) genom UNDP-ELECT II, som 

bland annat stödde valkommissionen med genusdifferentierad information till befolkningen. Antalet 

kvinnliga röstande ökade betydligt. Stödet via UNDP-ASGP kan i någon mån ha bidragit till framsteg 

i lokal samhällsstyrning, bland annat policyutveckling och ökad transparens, men resultaten är 

begränsade eftersom den afghanska staten är mycket centraliserad och det finns inga planer på att 

decentralisera finansiering och makt från den centrala nivån till regionala och lokala nivåer. Sverige 

bör stärka sin dialog avseende vikten av en verklig decentralisering. 

 

De fem perspektiven Sida har bedömt konfliktkänsligheten i insatserna och konfliktperspektiv  är även 

en dialogfråga. Både Världsbanken och UNDP har jämställdhetspolicies och genusperspektiv är 

integrerat i insatserna. Jämställdhet är även en svensk dialogfråga i insatserna. Den höga andelen 

kvinnor i de valda byråden och det höga kvinnliga valdeltagandet är resultat som tydligt relaterar till 

jämställdhetsintegreringen i programmen. UNDP-programmen har ett starkt genusperspektiv. 

 

Slutsatser från halvtidsöversynen 

- Fokus bör ligga på kvinnors deltagande i valprocesser, både som röstande och kandiderande 

politiker. 

- Afghanistan-enheten behöver ökade kunskaper om strukturer för samhällsstyrning på regional 

och lokal nivå i Afghanistan. 

                                                           
30 Afghanistan Reconstruction Trust Fund ARTF, 52050117 
31 UNDP-LOGO Local Governance Program Afghanistan, 52050106 
32 UNDP-ELECT II Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow, 52050103 
33 Svenska Afghanistankommittén (SAK), 52050091 
34 Free and Fair Elections Afghanistan FEFA, 52050146 
35 UNDP-ASGP Afghanistan Sub-National Governance Programme, 52050068 
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4.2.3 Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner att tillhandahålla grundläggande 

tjänster 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer Utgångsläge Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Public Financial Management Rating 

(PEFA)36 
2,0 (2008) 2,0/2,5 

Ingen ny 

PEFA har 

genomförts 

Ingen ny 

PEFA har 

genomförts 

3,0/3,0 

Andel av befolkningen som har 

förtroende för hur regeringen presterar 

(på nationell/provins/ lokal nivå)37 

Nationell: 80 % 

Provins: 79 % 

Lokal: 58 % 

(2007) 

Nationell: 75 

% 

Provins: 68 

% 

Lokal: 59 % 

Nationell: 57 

% 

Provins: 58 % 

Lokal: 47 % 

Nationell: 49 

% 

Provins: 53 % 

Lokal: 42 % 

Positiv 

trend 

Utvecklingen mot strategiresultatet Sida bedömer sammanfattningsvis att utvecklingen i Afghanistan 

delvis har gått i riktning mot att uppfylla strategins resultat. Det är dock osäkert om resultatet kommer 

att ha nåtts vid strategins slut. Denna bedömning står sig för alla tre år av strategigenomförandet. 

Statsbyggandet i Afghanistan går långsamt framåt. Landet är historiskt fragmentiserat i provinser, 

patron/klient-relationen är den dominerande, och grundläggande social infrastruktur saknades till stor 

del vid talibanregimens fall 2002. Detta betyder att det kommer att ta tid att skapa en fungerande 

administrativ struktur med ministerier, provinser, distrikt och lokal nivå som kan leverera 

grundläggande tjänster till befolkningen. Därutöver är korruptionen omfattande, konfliktens ökande 

intensitet och utbredning försvårar, liksom bristen på utbildade afghaner. Maktspelet mellan de som 

ingår i samlingsregeringen bidrar inte heller till att skapa positiva förutsättningar för ett statsbyggande. 

Det finns dock positiva förändringar. Den inhemska resursmobiliseringen – som ökat med 22% under 

2015 – fortsatte att öka under 2016 och steg med ytterligare 18%38 Tillgången till offentliga tjänster 

ökar stadigt (inom t.ex. hälsa och utbildning)39 men det är svårt att säga med säkerhet om detta beror 

på att kapaciteten hos offentliga institutioner har ökat eller om det är avhängigt ett fortsatt stadigt 

tillskott av givarmedel. Enligt Världsbankens World Wide Governance Indicators rapport för 

Afghanistan40 ligger Government Effectiveness lågt, och förbättringen som sker är knappt synbar. 

Samtidigt minskar medborgarnas förtroende för staten stadigt – såväl på nationell nivå som på lokal 

nivå och provinsnivå. Regeringen bedöms helt enkelt inte kunna leverera de tjänster som medborgarna 

efterfrågar – jobb, utbildning och säkerhet.  

 

Förändringsteorin och operationaliseringen De antaganden som gjordes i operationaliseringen 

bedöms fortsatt relevanta. Under halvtidsöversynen konstaterades dock att Sidas samlade bidrag till 

stärkt kapacitet i statliga institutioner kan öka med en något förändrad ansats (se vidare nedan).  

 

                                                           
36 Källa: ARTF Scorecard. PEFA = rating system på en 4-gradig skala där 4.00 är bäst, se 
http://www.pefa.org/en/content/resources 
37 Källa: The Asia Foundation: A survey of the Afghan People 
38 USIP Peacebrief 219: Revenue Growth in Afghanistan Continues Strong but Future Uncertain 
39 Källa: World Bank Poverty Status Update, 2015 
40 Country Data Report for Afghanistan, 1996-2014 

 

http://www.pefa.org/en/content/resources
http://info.worldbank.org/governance/wgi/c3.pdf
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Sidas insatser har bidragit till resultatet Insatsportföljen har genomförts enligt plan. Främst insatsen 

Afghanistan Reconstruction Trust Fund41(ARTF) bidrar till detta resultat. UNDP Local 

Governance42, som stärker administrationen på provinsnivå, bidrar också till resultatet, liksom även 

t.ex. det svenska stödet till utbildning och vägar. Samtliga projekt som finansieras av ARTF har en 

kapacitetsstärkande komponent. Därutöver har ARTF genom incitamentsprogrammet och ett stöd till 

offentlig finansiell styrning (nedan kallade ”centrala reformprogram”) bidragit till att stärka den 

afghanska kapaciteten att hantera offentliga medel – såväl intäkter som utgifter. På så sätt stärks också 

förmågan att leverera tjänster.  

 

De fem perspektiven Fattiga människors perspektiv på utveckling är en bärande princip inom ett av de 

större insatserna inom ARTF – National Solidarity Program, NSP (se avsnitt 4.2.2). Den struktur med 

valda byråd som har skapats genom NSP används också av några andra insatser under ARTF, vilket 

bidrar till att fattiga människors perspektiv på utveckling integreras inom ARTF. Tillämpandet av 

fattiga människors perspektiv på utveckling har på så sätt varit banbrytande, och förhoppningen på sikt 

är att detta ska öka människornas förtroende för staten. Rättighetsperspektivet tillämpas delvis inom 

ARTF, bland annat genom att Världsbanken arbetar med deltagande uppföljning, och det finns 

klagomekanismer inom alla insatser som finansieras under ARTF. Vad gäller konfliktperspektivet, 

jämställdhet och miljö/klimat har Världsbanken riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas, och Sverige har 

accepterat dessa arbetssätt. Sida ser att det finns möjligheter till ytterligare ansträngningar från 

Världsbankens sida, t.ex. vad gäller genderdisaggregerade indikatorer för uppföljning. Inga insatser 

under ARTF riktas direkt till de utmaningar som förknippas med miljö eller klimat.  

 

Slutsatser från halvtidsöversynen 

- När Sida ska finansiera insatser där det finns med kapacitetsstärkande insatser (genom 

enskilda organisationer eller FN) ska Sida alltid föra en dialog med berört ministerium för att 

säkerställa att insatsen möter ministeriets eller den lokala nivåns behov av kapacitetsstärkande.  

4.2.4 Stärkt kapacitet inom det civila samhället att arbeta för ökad respekt för 

mänskliga rättigheter och bidra till insyn och granskning av offentliga 

institutioner 

                            År 

Bedömning av: 2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Utgångsläge 
2014 

Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Andel av befolkningen som har 

förtroende för nationella NGO:s43 
57% 57% 50% 48% 

Positiv 
trend 

Andel av befolkningen som betalar 

muta för tillgång till offentliga tjänster44 
32% 32%  

Rapporten 
publiceras 
vartannat år 

35% 
Minskad 
andel 

                                                           
41 52050117 
42 52050106 
43 Källa: The Asia Foundation: A survey of the Afghan People 
44 Källa: Integrity Watch Afghanistan: National Corruption Survey 
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Utvecklingen mot strategiresultatet Sammantaget bedömer Sida att utvecklingen mot strategiresultatet 

delvis har gått i önskvärd riktning men det är osäkert om strategiresultatet kommer att uppnås inom 

strategiperioden. Under de senaste åren har finansieringen för många av civilsamhällets organisationer 

minskat, vilket innebär att mycket av den kapacitetsuppbyggnad som Sida har satsat på, bland annat 

genom stödet till Tawanmandi45, delvis har gått förlorat. Det minskande stödet påverkar också många 

organisationers förmåga att leva upp till sitt mandat, vilket i förlängningen minskar befolkningens 

förtroende. Västerländska och internationella organisationer ses med en tilltagande skepsis, och många 

menar att de driver sin agenda alldeles för hårt.46 Säkerhetssituationen gör att många organisationer 

inte kan verka ute i provinserna, och det blir allt svårare att arbeta inom mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och transparens och ansvarsutkrävande. Även arbetssituationen för oberoende journalister 

har försämrats under det gångna året. Daesh och talibanerna har attackerat journalister och media-

plattformar. Den politiska viljan att stävja korruption, både institutionellt och till dagligdags, har dock 

ökat med den nya administrationen. Nya initiativ har etablerats, och många internationella givare är 

aktiva inom området. Trots detta så ligger korruptionen i princip kvar på samma nivå som tidigare. 

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Förändringsteorin sedan operationaliseringen ligger kvar, 

trots ett hårdnande klimat. Enheten planerar att under hösten 2017 göra en kartläggning över vad andra 

givare gör inom anti-korruption, och hur Sverige skulle kunna bidra. 

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Sidas insatser har bidragit till resultatet genom att stärka ett 

antal centrala organisationer i det afghanska civilsamhället i att förbättra och förstärka de mänskliga 

rättigheterna i Afghanistan. IMS47 arbetar t.ex. med medieträning, och för att förbättra villkoren för 

oberoende journalister, men arbetar också med oberoende medieplattformer. Under kommande år 

kommer IMS även att ytterligare fokusera på sociala media. Den givargemensamma fonden 

Tawanmandi hade en större möjlighet att nå ut till enskilda organisationer utanför de centrala 

tätorterna än vad som är möjligt med bilaterala avtal med enskilda NGO:er. Integrity Watch 

Afghanistan48 publicerar vartannat år en undersökning49 som visar hur medborgarna uppfattar, och 

påverkas av korruption, och hur den manifesteras inom olika sektorer.  

 

De fem perspektiven Rättighetsperspektivet genomsyrar FEFAs50arbete med fokus på folkbildning 

(civic education) för att öka gemene mans kunskaper om sina mänskliga rättigheter, och skyldigheter. 

(IWA) arbetar med öppenhet och transparens, och att hålla myndigheterna ansvariga gentemot sina 

medborgare. IWA arbetar med community based monitoring där lokala organisationer/frivilliga 

sammanställer fakta för att IWA sedan ska kunna publicera förhållandena på lokal nivå.  

 

Slutsatser från halvtidsöversynen 

- Under hösten 2017 ska Afganistan-teamet göra en översyn av existerande initiativ för att 

motverka korruption, för att se var Sverige kan bidra. 

- Under 2018 ska Afghanistan-teamet se över samarbetsformer för stöd till det civila samhället 

och möjligheten att identifiera nya aktörer. 

                                                           
45 Tawanmandi, 52050045 
46 AREU Survey “The Role of the Civil Society in Promoting Good Governance in Afghanistan”, 2016 
47 International Media Support, 52050104 
48 Integrity Watch Afghanistan, 52050113 
49 National Corruption Survey, 2016 
50 Free and Fair Elections Afghanistan, 52050146 
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4.3 Stödområde 2: Utbildning 

4.3.1 Fler flickor och pojkar har tillgång till förbättrad grundskole- och 

gymnasieutbildning 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Antalet inskrivna flickor och pojkar i 

grundskolan, åk 1-951       

3 370 280 

flickor, 

5 213 426 

pojkar52 

4 603 489 
pojkar, 3 033 
659 flickor 

4 700 085 
pojkar, 3 046 
827 flickor 

4 751 745 
pojkar, 3 062 
963 flickor 

5 660 000 
flickor, 
6 390 000 
pojkar 

Antalet inskrivna flickor och pojkar i 

gymnasie-utbildning, åk 10-1253 

336 621 

flickor, 

609 937 

pojkar54 

609 937 
pojkar, 336 
621 flickor 

604 878 
pojkar, 315 
531 flickor 

611 443 
pojkar, 329 
804 flickor 

600 000 

flickor, 930 

000 pojkar 

Antalet pojkar och flickor per lärare 

(inom grundskola och gymnasium 

sammantaget)55 

45 elever56 45 elever 45 elever  47 elever 
Positiv 

trend 

Utvecklingen mot strategiresultatet Sida bedömer sammantaget att utvecklingen mot strategiresultatet 

delvis har gått i önskvärd riktning, men det är inte sannolikt att resultatet uppnås vid strategiperiodens 

slut. Enligt utbildningsministeriets databas EMIS, Education Management Information System, som 

håller relativt låg kvalitet, är 9,1 miljoner afghanska barn inskrivna i skolan 2015 jämfört med 8,6 

miljoner 2012. Dessa siffror ska tolkas med försiktighet eftersom de anger antalet registrerade barn i 

skolan och inte hur många som faktiskt går dit. Fem miljoner barn har fortfarande inte tillgång till 

skola. Många av dem finns i avlägsna områden, konflikt- eller talibankontrollerade regioner. Den 

långsamma utvecklingen beror på flera saker. På grund av konflikten och det svåra säkerhetsläget så 

når inte utbildningsprogrammen ut i alla provinser. Det råder brist på lärare. Traditionella attityder till 

flickor och utbildning håller alltjämt många flickor hemma från skolan. Utbildningsministeriet är 

också i stort behov av reform för att effektivare nå ut i provinserna. Flickors skolgång ökar betydligt 

långsammare än pojkars. Hela utbildningssystemet brottas fortfarande med effekterna av att flickor 

förbjöds gå i skolan under talibanregimen.  

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Förändringsteorin från operationaliseringen är fortfarande 

relevant. Brist på jämställdhet fortfarande en stor utmaning, och ökat fokus på flickor är alltjämt 

relevant. Ökat arbete med attitydförändringar behövs, vilket är fokus i stödet till barns rättigheter via 

Rädda Barnen. Sidas samarbetspartners måste utveckla metoder för att nå ut till områden dit 

regeringen inte når eller har kontroll. ”Community based education”, som innebär att arbeta med 

                                                           
51 Källa: National Education Strategic Plan (NESP) 2014-20 
52 Källa: National Education Strategic Plan (NESP) 2014-20 
53 Källa: National Education Strategic Plan (NESP) 2014-20 
54 xxx 
55 Källa: Education Monitoring Information System (EMIS) 
56 Källa: National Education Strategic Plan (NESP) 2014-20 
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utbildning i byar och distrikt genom byråd och bygemenskap nära barnen, är ett möjligt redskap. 

Metoden bygger på lokal förankring, men det handlar också om att hitta organisationer som vill och 

kan arbeta i svåra områden. Sida kan också stärka fokus på att barn med funktionshinder ska kunna gå 

i skolan. Svenska Afghanistankommittén arbetar redan med detta 

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Sidas insatser inom utbildning har bidragit till resultat. ARTF 

(EQUIP) 57 innefattar byggande av skolor samt lärarutbildning. EQUIP möter dock utmaningar i form 

av exempelvis ofullständiga skolbyggnader. Stödet till utbildning genom Svenska 

Afghanistankommittén, SAK58 fortsätter. SAK har ett ökat fokus på barn med särskilda behov, men 

har också behövt stänga ett antal skolor på grund av utbredningen av konflikten under 2016. 

UNESCO IIEP59 fortsätter med utbildning av ministeriepersonal från provinserna. Att få kvinnor att 

delta i utbildningsprogrammet är en utmaning. UNESCO ELAs60 stora alfabetiseringsprojekt har 

involverat mer än 201,111 vuxna personer i 27 provinser. Sida kommer att driva vikten av att 

kombinera satsningar på läs- och skrivkunnighet med yrkeskunskaper. 2016 avslutades stödet till 

utbildning genom UNICEF61. Stödet är utvärderat och utvärderingen visade på svaga resultat, varför 

fortsatt stöd till utbildning genom UNICEF är inte aktuellt i detta skede. Insatsportföljen svarar i stort 

mot de förväntade resultatmålen, även om utvecklingen går betydligt långsammare än väntat. 

Resultatet är täckt givet att Sida genomför och utvecklar det planerade stödet till ”Community based 

education”. 

 

De fem perspektiven Fattigas perspektiv har inte varit tydligt hittills i det svenska genomförandet av 

utbildningsportföljen och kan utvecklas i insatserna. Genom den så kallade ”Community Based 

Education” finns möjligheter att utveckla till exempel deltagande, icke diskriminering och 

ansvarsutkrävande. Även i de kapacitetsstärkande insatserna till ministeriet, som till exempel 

UNESCO IIEP finns möjligheten. I EQUIP kommer Sverige att arbeta med dialog med ministeriet för 

stärkande av fattigas perspektiv på utveckling i de av ministeriet utförda programmen.  

 

Slutsatser från halvtidsöversynen 

- Civilsamhällets roll i att bidra till utbildning, särskilt i krigsdrabbade områden och i områden 

där regeringen saknar kontroll ska övervägas vidare för att nå människor som lever i 

fattigdom. “Community based education” rekommenderas.  

- Arbetet med attitydförändringar om utbildning, särskilt flickors utbildning, behöver utvecklas. 

Detta hänger samman med barnrättsarbetet.  

- När Sverige går in i ett avtal om stöd till “community based education” så ska Sverige aktivt 

koordinera med andra givare för att undvika dubbelarbete, fylla gap och möta behoven.  

- Barnperspektivet och barns rättigheter ska integreras mer i alla insatser i utbildningsportföljen, 

och inkludera rättigheter för barn på flykt. Detta kommer att vara i fokus för dialogen med 

utbildningsministeriet och i kapacitetsstöd till ministeriet.  

4.3.2 Fler flickor och pojkar har möjlighet att slutföra sin skolgång 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

                                                           
57 52050142 
58 52050108 
59 52050109 
60 52050085 
61 52050128 
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Utvecklingen mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Antalet flickor och pojkar inskrivna i 

årskurs 12, inklusive gender ratio62 

99 904 flickor 
174 979 
pojkar, gender 
ratio 0,57 

i,u. 

92 955 flickor, 

182 054 

pojkar 

xx 
Positiv 

trend 

Utvecklingen mot strategiresultatet Det går inte säga med säkerhet att resultatet kommer att nås 

eftersom antalet flickor inskrivna i årskurs 12 till och med minskar något. Dock är det för tidigt att 

definitivt säga att målet inte kommer att nås eftersom flera år kvarstår av strategin efter 2015 och 

antalet flickor i gymnasieutbildning har ökat något från 960 000 till 1 miljon perioden 2012-2015. 

Antalet pojkar i gymnasiet ökade samma period från 1,7 miljoner till nästan 1,9 miljoner. När det 

gäller flickor och pojkars möjligheter slutföra sin utbildning, var siffrorna 2015 oförändrat låga. Det 

totala antalet registrerade studenter i årskurs 12 totalt 275 009 jämfört med 274 883 år 2012. 

Anledningen till den långsamma utvecklingen framförallt när det gäller flickor är de negativa 

attityderna till flickors utbildning i det afghanska samhället. Det pågår en långsam förändring. Det är 

också vanligt att flickor på grund av tradition tvingas att gifta sig tidigt och då får de ofta sluta skolan. 

Men konfliktens utbredning och regeringens problem att nå ut i hela Afghanistan spelar förstås också 

roll även här. Bristen på lärare, och särskilt kvinnliga lärare blir också tydlig i dessa åldersgrupper.  

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Se avsnitt 4.3.1. 

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Sida-insatserna täcker inte specifikt detta mål bortsett från 

stödet via EQUIP.  

 

De fem perspektiven Se avsnitt 4.3.1. 

 

Slutsatser från halvtidsöversynen Se avsnitt 4.3.1. 

4.4 Stödområde 3: Sysselsättning 

4.4.1 Ökat antal kvinnor och män har kunskaper och färdigheter som ökar 

möjligheterna till produktiv och hållbar sysselsättning 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

                                                           
62 Källa: Education Monitoring Information System (EMIS) 
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Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Andel kvinnor som är anställda63 15,5 % (2012)  19 %  21 %64 Ännu ej 

tillgänglig 

Positiv 

trend 

Antal kvinnor och ungdomar som har 

genomgått yrkesutbildning65 
16 780 varav 

24 % kvinnor 

(2013) 

18 980, varav 

30 % kvinnor 

Finns inga 

siffror för 

2015 ännu. 

Ännu ej 

tillgänglig 

Positiv 

trend 

Andel av befolkningen som är läs- och 

skrivkunniga (uppdelat i kvinnor och 

män)66 

26% (12% av 

kvinnor, 39% 

av män) 

(2008) 

31 % (17 % 

av kvinnor, 

45 % av 

män) 

34 % (19 % 

kvinnor, 49 % 

män)67  

Ännu ej 

tillgänglig 

Positiv 

trend 

Utvecklingen mot strategiresultatet avseende sysselsättning har de senaste åren visat en svag uppgång. 

De senaste årets data är ännu ej tillgängliga, men en påtaglig nedgång på arbetsmarknaden generellt 

medför att det råder osäkerhet om strategimålet kommer att kunna uppnås. Årligen kommer närmare 

en halv miljon unga afghaner ut på arbetsmarknaden för att söka arbete. Situationen har ytterligare 

förvärrats med ett stort antal återvändande afghaner från andra länder och internflyktingar; 

grupperingar som till stor del söker sysselsättning i urbana och semi-urbana områden. Enligt källor 

från ILO kan arbetslösheten vara så hög som 60%. Förutom ett socioekonomiskt problem kan 

arbetslösheten komma att ligga till grund för ökad konflikt och arbetslösa utgöra en rekryteringsbas för 

väpnade grupperingar. I Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF) 2017-

2021 identifieras arbetslösheten som en av de fyra stora utmaningarna tillsammans med konflikt, 

korruption och kriminalitet, men vilka åtgärder som kommer att vidtas återstår att se.  

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Den ursprungliga förändringsteorin byggde på antagandet 

att ökad anställningsbarhet, yrkesutbildning och arbetsmarknadsinformation skulle leda till ökad 

sysselsättning. Till detta lades arbetslöshet som en risk för konflikt. Förändringsteorin är fortfarande 

relevant, dock med ett ökat fokus på samarbete med arbetsgivare för att nå en matchning av utbuds- 

och efterfrågesidorna på arbetsmarknaden. Många återvändande afghaner och internflyktingar befinner 

sig i urbana och peri-urbana områden. Möjligheter att nå även dessa grupper kommer att prövas, även 

om strategin är främst inriktad på fattiga människor på landsbygden.  

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Det är bedöms som troligt att insatserna, trots den generellt 

dåliga utvecklingen i landet, kommer att bidra till resultatet. Med genomförandet av de insatser som 

påbörjades 2015 och det planerade ESIF-projektet (se nedan) kan utvecklingen mot förväntade 

resultat betecknas som i stort enligt plan. Avseende Sidas insatsportfölj finns inom sysselsättning. 

ILO-programmet Road 2 Jobs68 i två provinser i norra Afghanistan. Insatsen ”Stimulating the 

Private Sector in Afghanistan – SPEDA”69 som genomförs av Aga Khan Foundation, bidrar också 

till ökad sysselsättning, men redovisas under4.5.1 . Bägge programmen stöder utveckling av utvalda 

värdekedjor inom främst jordbruket och bidrar till ökad sysselsättning. Då läs- och skrivkunnighet per 

                                                           
63 Källa för utgångsläget: National Risk and Vulnerability Assessment 2011/12. En ny NRVA har ej publicerat 
varför utfallet för 2014 hämtats från ARTF Scorecard. Detta bör observeras då det statistiska utfallet kan ha 
grundats på olika preferenser.  
64Ca 26 % av den totala arbetskraften är kvinnor. Källa: ALCS 13/14. 
65 Källa: ARTF Scorecard.  
66 Källa: ARTF Scorecard. Ingen sammantagen uppgift finns att tillgå för 2014 från angiven källa gällande hela 
befolkningens läs- och skrivkunnighet.  
67 Källa: ALCS 13/14.  
68 52050099 Road 2 Jobs (Employment ILO 2014-2017) 
69 52050115 Stimulating the Private Sector and Economic Development in Afghanistan (SPEDA) 2015-2017, Aga 
Khan Foundation Afghanistan. 
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se inte är en nödvändighet för många jobb i Afghanistan, och dessutom stöds under området 

Utbildning, kommer fokus inom sysselsättning att mer läggas på yrkeskunskap. Den planerade 

insatsen för stöd till yrkesutbildning, Employable Skilled and Inclusive Workforce (ESIF) i 

samarbete  med MercyCorps, kommer att fokusera på utsatta grupperingar som återvändande 

migranter, internflyktingar och värdsamhällen för dessa. Syftet är att yrkesutbildningarna kommer att 

leda till anställningar eller eget företagande. Då arbetsmarknaden är relativt outvecklad kommer 

programmet att inriktas på arbetsgivare (efterfrågesidan) och arbetssökande (utbudssidan). Avseende 

arbetsmarknadsinformation kommer en fortgående dialog med ministerier och andra relevanta aktörer 

påbörjas för möjlig identifiering av nya insatser. 

 

De fem perspektiven Fattiga människors perspektiv på utveckling ingår i insatserna, som bygger på 

principerna för M4P (”Making Markets Work for the Poor”) där de ekonomiska aktörerna, som 

producenter, handlare, rådgivare, leverantörer av tjänster, konsumenter etc. aktivt deltar i analysen och 

utvecklingen av värdekedjorna. Insatserna ’faciliterar’ dessa processer, t ex genom att samla alla 

aktörer inom sektorn som själva tar fram utvecklingsalternativ och ansvarar för genomförandet. 

Insatsen Road 2 Jobs stödjer marknadsutveckling i rurala områden i några av landets fattigaste 

provinser. Detta ger möjlighet till ökad resiliens, inkomster, sysselsättning och högre utsträckning av 

socioekonomisk frihet och trygghet, även för kvinnor genom att ”Womens economic empowerment” 

är en del av insatsen. Inom den planerade insatsen för yrkesutbildning (ESIF/MercyCorps) skapas 

möjligheter för fattiga unga män och kvinnor till ökad sysselsättning vilket även kan bidra till positiva 

effekter ur både ett konflikt- och ett jämställdhetsperspektiv.   

 

Andra instrument. I framtiden kan det finnas utrymme att även använda instrument som ”Public-

Private-Development-Partnerships” där samarbete med näringslivet är integrerat i insatsen. 

 

Slutsatser från halvtidsöversynen  

- Utvecklingen i sektorn är sämre än förväntat, och den negativa utvecklingen förstärks av 

återvändandet från Pakistan och Iran. En slutsats är att arbeta mer med efterfrågesidan på 

arbetsmarknaden.  

- En annan slutsats är att pågående beredning av stöd till yrkesutbildning samt 

privatsektorutveckling i syfte att stimulera nya arbetstillfällen är en viktig del i Sidas respons 

på den försämrade situationen. En ny större insats är under beredning, Employable Skilled and 

Inclusive Workforce (ESIF)70 med MercyCorps som genomförare. 

- Förutsättningar för att skala upp nästa fas av stödet till ILO Road to jobs ska undersökas.  

- Som nämnts tidigare ska stöd till ett cash for work-program beredas under MCG 2017-2018, 

för att skapa tidsbegränsade arbetstillfällen för fattiga och sårbara hushåll. 

4.5 Stödområde 4: Privatsektorutveckling och landsbygdsutveckling 

4.5.1 Ökad produktivitet och förädlingsgrad inom lantbruket, samt hållbart nyttjande 

av naturresurser 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet    

                                                           
70 Employable Skilled and Inclusive Workforce (ESIF) ,MercyCorps 2017-2019, 52050121 
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Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Antal ton grödor producerat per 

hektar71     

2,50 ton/ha 

(2012) 
2,23 t/ha 2,34 t/ha72 

Ännu ej 

tillgänglig 
2,88 ton/ha 

Antal män och kvinnor på landsbygden 

som har tillgång till 

rådgivningstjänster73  

178 000 

(2012) 

Inga siffror 

finns att tillgå 

för 2014. 

1,8 miljoner74 Ännu ej 

tillgänglig 

1,7 

miljoner 

(2017) 

Utvecklingen mot strategiresultatet Bedömningen är att strategimålet sannolikt inte kan uppnås under 

strategiperioden och att utvecklingen, trots att data för indikatorerna saknas för 2016, inte gått i rikt-

ning mot att resultatet ska kunna uppnås. Världsbankens projektion indikerar en negativ tillväxt för 

jordbrukssektorn på 0,5% avseende 2016 (exklusive opiumodling). Detta beror på dåliga väderförhåll-

anden, begränsad tillgång till gödningsmedel, rådgivningstjänster och bevattning samt landrättigheter. 

Då en majoritet av landets befolkning bor på landsbygden har jordbrukssektorn stor betydelse för 

landets utveckling som helhet. Vidare är jordbrukssektorn särskilt relevant avseende fattigdoms-

bekämpning då de flesta av landets fattiga bor i rurala områden. Mot den bakgrunden bedöms 

nedgången i jordbrukssektorn även medföra att en fattigdomsinriktad tillväxt inte kunnat uppnås.  

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Förändringsteorin i strategin framhåller vikten av ökad 

produktivitet, diversifiering, förädling, tryggad livsmedelsförsörjning samt kvinnors bidrag till formell 

ekonomisk verksamhet. Inriktningen i strategin är således främst med fokus på utbudssidan. Då jord-

brukssektorn opererar efter marknadsprinciper är det även viktigt att efterfrågesidan utvecklas, vilket 

sker i insatserna SPEDA/Aga Khan och Road 2 Jobs/ILO (även redovisad under området 

sysselsättning). 

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Pågående insatser bedöms ha mycket goda möjligheter att 

bidra till resultaten i strategin. Insatsen ”Stimulating the Private Sector in Afghanistan – SPEDA” 

som genomförs av Aga Khan Foundation75.SPEDA fokuserar på utveckling av utvalda värdekedjor 

inom jordbruket, ökad produktivitet, möjligheter till hållbart företagande och ökat ekonomiskt 

deltagande för kvinnor. Programmet genomförs i sju provinser i de centrala och norra delarna av 

landet och hittills har 6000 aktörer stöttats. ILO-programmet Road 2 Jobs, som redovisas under 

”Sysselsättning” har ett liknande upplägg och bidrar till resultatet även inom detta område. Insatserna 

följer fastlagda planer i stort, men har fått göra väsentliga anpassningar i de områden där 

säkerhetsläget försvårats kraftigt. En uppväxling av insatserna inom strategiområdet planeras under 

2017, primärt avseende SPEDA/Aga Khan. Under 2018 kommer insatser som fokuserar på hållbart 

nyttjande av naturresurser inom jordbruket, tryggad livsmedelsförsörjning samt stärkta möjligheter att 

hantera katastrofer att identifieras. Insatser som SPEDA och Road 2 Jobs stärker dock sektorn som 

helhet och ökar därför människors tillgång till marknader vilket ökar deras möjligheter till 

livsmedelsförsörjning även vid kriser. Avseende nyttjande av naturresurser undersöker Sida möjliga 

insatser inom förnyelsebar energi på landsbygden. 

 

                                                           
71 Källa: ARTF Scorecard 
72 Källa: ARTF scorecard 2015 
73 Källa: ARTF Scorecard 
74 Källa: ARTF scorecard 2015  
75  52050115 Stimulating the Private Sector and Economic Development in Afghanistan (SPEDA) 2015-2017, Aga 
Khan Foundation Afghanistan. 
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De fem perspektiven SPEDA och Road 2 Jobs genomförs på landsbygden i fattiga provinser. 

Programmen omfattar fattiga människor som ekonomiska aktörer, och bedöms öka deras egenmakt 

och möjlighet att påverka sitt eget liv och vardag. Insatserna har en inkluderande karaktär och 

designen bygger till stor del på information och deltagande på lokal nivå. SPEDA och Road 2 Jobs har 

som grund ett faciliterande tillvägagångssätt vilket innebär ett stort lokalt ägarskap. 

Konfliktperspektivet är integrerat i insatserna och förbättrade möjligheter till egenmakt, handel, 

inkomster och sysselsättning bidrar till svagare incitament för deltagande i väpnad konflikt. Som 

nämnt ovan är ökade möjligheter för kvinnor att deltaga i ekonomiska aktiviteter ett genomgående 

tema och ligger på runt 20-25%.  

 

Andra instrument I framtiden kan det finnas utrymme att använda instrument som ”Public-Private-

Development-Partnerships” och garantier, exempelvis i samarbete med finansiella institutioner. 

Samarbete med näringslivet är integrerat i både SPEDA och Road 2 Jobs.  

 

Slutsatser från halvtidsöversynen Nuvarande insatsportfölj bedöms vara i linje med strategin men 

justeringar kan göras för att stärka bidraget till resultatet, till exempel inom förbättrat 

investeringsklimat, där en större insats är under beredning för stöd genom den afghanska 

organisationen Harakat.  

- Synergier mellan långsiktiga insatser och humanitärt bistånd bedömdes också värt att 

ytterligare utveckla. Denna koppling finns redan inom pågående program för 

marknadsutveckling inom jordbruket, men kan ytterligare utökas genom den planerade 

expansionen under 2017 av stödet till SPEDA genom Aga Khan Foundation.  

- I nuvarande portfölj är  hållbart utnyttjande av naturresurser integrerat i t ex stödet till SPEDA 

genom Aga Khan Foundation, där detta är ett av fem huvudkriterier vid urvalet värdekedjor. 

Under 2017 kommer insatser som är mer specifikt inriktade på hållbart utnyttjande av 

naturresurser att identifieras, t ex genom utveckling av förnyelsebar energi på landsbygden. 

-   Insatser för stärkta möjligheter att hantera naturkatastrofer kommer att undersökas under 

slutet av 2017. 

- Afghanistanteamet kommer att sträva efter att stödja insatser där flera givare samverkar, för 

ökad biståndseffektivitet och bättre givarsamordning, vilket redan påbörjats i stödet till 

förbättrat investeringsklimat genom Harakat. 

4.5.2 Förbättrade försörjningsmöjligheter för fattiga kvinnor och män på 

landsbygden inklusive förutsättningar att starta och driva kommersiella 

verksamheter 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    
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Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Ranking avseende affärsklimat76   168 av 185 

(2013) 

164 av 18977 175 av 

18978 

183 av 

19079 

Positiv 

trend 

Andelen fattiga kvinnor och män på 

landsbygden80 

37,7 % (2012) Andelen 

fattiga män 

och kvinnor 

oförändrad 

sedan 2007  

38,3 %81 Uppdaterade 

siffror saknas 

Minskad 

andel 

Utvecklingen mot strategiresultatet Utvecklingen i landet som helhet har gått i negativ riktning. 

Landets ekonomiska tillväxt är låg och eftersom den inte håller takten med befolkningsökningen blir 

tillväxten per capita negativ. Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken uppskattar tillväxten 

2016 till 1-2%82. Som nämnts ovan har tillväxten i den betydelsefulla jordbrukssektorn varit negativ, 

vilket har stor påverkan på inkomstgenerering och sysselsättning på landsbygden. Avseende 

affärsklimatet som helhet har Afghanistan sjunkit till plats 183 av 190 i Världsbankens årliga ranking. 

Ett försämrat säkerhetsläge och ett lågt förtroende inom näringslivet för regeringens ekonomiska 

politik bidrar till minskade nyinvesteringar. Energiförsörjning och tillgång till finansiering för både 

små och stora företag är begränsad, speciellt i rurala områden. Spiralen är i mångt och mycket 

nedåtgående och bidrar till att fattigdomen ökar. Det krävs ökat förtroende, positiva signaler och en 

hoppfullhet för att komma in i en god cirkel. Bedömningen är att de senaste årens negativa utveckling 

av ekonomin medför att resultaten inte kommer att nås under strategiperioden. 

 

Förändringsteorin och operationaliseringen Förutsättningarna för lantbruket och den privata sektorn 

är avgörande för en hållbar ekonomisk tillväxt i Afghanistan, inklusive kvinnors bidrag till ekonomisk 

verksamhet. Förbättrade möjligheter till att starta och driva kommersiella verksamheter är här en 

faktor, liksom ökad produktivitet inom lantbruket. Detta leder till fler privata investeringar och ökade 

inkomster vilket bidrar till sysselsättning och ökad tillväxt.  

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Pågående och planerade insatser bedöms ha goda möjligheter 

att bidra till det förväntade resultatet i strategin, även om flera av dessa ännu är i ett 

uppbyggnadsskede. En uppväxling planeras av pågående insatser inom marknadsutveckling i 

jordbrukssektorn med fokus på värdekedjor (d.v.s. SPEDA och Road 2 Jobs). Ett nytt stöd till 

Afghanistan Investment Climate Programme (AICP)83 genom de afghanska organisationen 

Harakat kommer att påbörjas under 2017, i samarbete med andra givare. AICP kommer att fokusera 

på reformer för förbättrade villkor för investeringar, landrättigheter, offentlig-privat samverkan och 

dialog samt ökade möjligheter för kvinnor att bedriva ekonomiska aktiviteter.  

 

De fem perspektiven Hur insatserna SPEDA och Road 2 Jobs relaterar till de fem perspektiven ovan 

förklaras under resultat 4.5.1 ovan. Harakat-programmet AICP har mer indirekta effekter då det är ett 

program som syftar till att stötta affärsklimatet i landet; en insats som gagnar privat sektor och landet 

som helhet. I ett klimat som omfattar stora delar klientilism och korruption är transparenta och tydliga 

                                                           
76 Källa: Världsbankgruppens årliga ranking ”Doing Business” 
77 Fyra länder har adderats till listan 2014. Afghanistan har trots detta klättrat fyra placeringar. 
78 Doingbusiness.org, från år 2015, av totalt 189 länder. 
79 Världsbankgruppens ranking ”Doing Business”, 2017 
80 Källa: NRVA 2011/12 
81 Källa: ARTF scorecard 
82 Asian Development Outlook 2016 & World Bank Development Update 2016 
83 Afghanistan Investment Climate Programme (AICP) 2017 - 2020, Harakat, 52050122 
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policies, regleringar och reformer av stor vikt. Detta gäller inte minst fattiga människor på 

landsbygden som ofta har svårare att utöva sina rättigheter och är mer utsatta för t.ex. korruption.   

 

Andra instrument I framtiden kan det finnas utrymme att använda instrument som ”Public-Private-

Development-Partnerships” och garantier, exempelvis i samarbete med finansiella institutioner. 

 

Slutsatser från halvtidsöversynen Nuvarande insatsportfölj bedöms vara i linje med strategin men 

justeringar kan göras för att ytterligare bidra till resultatet, t.ex. inom förbättrat investeringsklimat, där 

en större insats är under beredning för stöd genom den afghanska organisationen Harakat.  

- En annan slutsats från halvtidsöversynen var att öka insatser som kan stärka kvinnors 

möjligheter till eget företagande. En studie över förutsättningar och möjligheter planeras att 

genomföras under andra halvåret 2017.  

- En ökad inriktning mot insatser där flera givare samverkar skall eftersträvas för att 

åstadkomma ökad biståndseffektivitet och bättre givarsamordning. Detta kommer att 

genomföras genom att inledningsvis samfinansiera stödet till AICP genom Harakat och med 

möjligheter till ytterligare samarbete inom t.ex. stöd till finansiella sektorn. 

4.6 Stödområde 5: Ekonomisk integration 

4.6.1 Förbättrad infrastruktur, tillgång till marknader och finansiella tjänster på 

landsbygden 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultatet Gul Gul Gul 

Insatsportföljens genomförande  Gul Gul 

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2019 

Antal människor på landsbygden som 

bor högst 2 km från farbar väg84  
5,8 miljoner 

(2013) 
6,5 miljoner N A 

Uppdaterade 

siffror saknas 

Positiv 

trend 

Utvecklingen mot strategiresultatet Sida bedömer sammantaget att utvecklingen mot strategiresultatet 

delvis har gått i önskvärd riktning, men det är osäkert om strategiresultatet kommer att ha nåtts vid 

strategiperiodens slut. Vad gäller infrastruktur på landsbygden har vägnätet på landsbygden byggts ut, 

genom det nationella programmet NRAP samt projekt som det svenska RAIP. Fortfarande är enbart 11 

% av hushållen anslutna till det nationella elektricitetsnätet. Andelen hushåll som har billiga solpaneler 

för egen generering av ström för basbehov har ökat från 22 % till 48 % 85Andelen fattiga i landet har 

ökat till 39 % och den ekonomiska ojämlikheten har ökat. 86 Nedgången i den ekonomiska tillväxten 

har förutom nedgång i ekonomisk aktivitet också inneburit ökad arbetslöshet, inte minst på 

landsbygden. Det finns inga tecken på att marknaderna utvecklats i någon betydande omfattning, även 

om enskilda projekt, såsom det Sida stödda RAIP, lämnat bidrag inom sitt projektområde. Inom 

området ekonomisk integration kan konstateras att behoven av att stärka landsbygdens fattiga att säkra 

sin försörjning kvarstår och har förstärkts. 

                                                           
84 Källa: ARTF Scorecard 
85 National Risk and Vulnerability Assessment 2011/12 and Afghanistan Living Conditions Survey 2013/14 
respectively, both CSO 
86 Afghanistan Living Conditions Survey 2013-14, Central Statistics Organisation, Government of Afghanistan 
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Förändringsteorin och operationaliseringen De antaganden som gjordes i operationaliseringen av 

strategin är fortsatt relevanta. Fortsatta och utökade insatser inom resultatområdet är behövliga. Även 

fortsättningsvis är utgångspunkten att stödet kanaliseras genom FN-organ, civila samhället och privata 

näringslivet. 

 

Sidas insatser har bidragit till resultatet Sidas stöd till landsbygdsvägar (främst grusvägar), Rural 

Access Improvement Program (RAIP), utvärderades 2015. Utvärderingen konstaterade att RAIP 

lämnat ett betydande bidrag till utvecklingen av vägnätet på landsbygden i de fyra provinser i norr där 

programmet genomförts. Programmet har haft hög relevans för målgruppen i Afghanistan, det har 

varit så effektivt som varit möjligt givet den kontext i vilken det opererat och programmet har 

genomförts mycket kostnadseffektivt.87 Utvärderingen kompletterades sedan av en särskild 

effektstudie.88 Studien som omfattade ca 1 600 hushåll, fokusgrupper och fallstudier såväl i 

projektområden som i icke-projektområden visade att programmet åstadkommit positiva effekter 

ekonomiskt, hälsomässigt och utbildningsmässigt för de som bor i projektområden. 

Hushållsinkomsterna var mer diversifierade och ökad mobilitet medförde ökad aktivitet i jobbsökande, 

försäljning och inköp av produkter, och ökad social aktivitet. Transportkostnader sjönk och fler 

kvinnor förflyttade sig på vägarna, som en följd av ökad säkerhet som åstadkommits av ökade 

kommunikationer. I den nya fasen av programmet.89 inkluderas även kapacitetsutvecklingsinsatser på 

nationell nivå, i syfte att stärka regeringens förmåga att bygga och underhålla vägnät på landsbygden. 

Sida avser också pröva möjligheten att utöka programmet till att omfatta fler provinser. Fler insatser är 

dock nödvändiga för att uppnå resultaten i strategin och Sida behöver bredda insatsportföljen. I 

enlighet med operationaliseringen av strategin avses insatser inom områdena förnybar energi på 

landsbygden och finansiella tjänster på landsbygden identifieras. I första hand avser Sida samarbeta 

med andra givare för ökad biståndseffektivitet.  

 

De fem perspektiven RAIP har utvecklat omfattande processer för konsultation med såväl målgrupper 

på landsbygden som med ansvariga i förvaltning och förtroendevalda, i syfte att säkerställa att 

programmet såväl utgår från fattiga människors behov som anpassning till relevanta nationella 

program. Programmet har som en följd ett mycket stort anseende hos befolkningen, vilket utgjort en 

plattform för planering av ILO-insatsen Road to Jobs (se resultatområdet Sysselsättning). Inom RAIP 

har särskilda insatser syftande till ökad sysselsättning för kvinnor inkluderats.    

 

Andra instrument Sida för nu en diskussion om att utfärda en garanti för privata investeringar inom 

områden som finansiella tjänster på landsbygden och jordbruksproduktion på landsbygden. Riskerna 

är höga, vilket medför höga premier och osäkerhet finns om privata investerares 

investeringsbenägenhet.   

 

Slutsatser från halvtidsöversynen 

- Sidas insatser inom resultatområdet bör breddas  i syfte att uppnå  resultatet, vilket kommer att 

genomföras under resten av strategiperioden.  

                                                           
87 Evaluation of Sida’s Support to the Rural Access Improvement Programme (Phase I-III) in Afghanistan, 

Indevelop mars 2015 
88 Impact Study of Rural Access Improvement Project (Phases I-III) in Northern Afghanistan, ATR Consulting , 

januari 2016 
89 Insatsnummer 52050129 
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- Förutsättningar att ge stöd till förnyelsebar energi på landsbygden samt utbud av efterfrågade 

finansiella tjänster för människor på landsbygden avses undesökas under andra halvåret av 

2017. 

- Vägprogrammet RAIP kan komma att utökas till att omfatta företrädesvis provinsen Bamyan 

5. Synergier med andra svenska strategier 

Utbetalat belopp inom andra anslagsposter* som gick till 

landet/regionen 2016  
187 MSEK 

Humanitära insatser, ap. 1  187 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap. 5 0,077 

Forskningssamarbete, ap. 32 0 

Garantier 0 

Verksamheten under den humanitära strategin är av betydande omfattning. Under halvtidsöversynen 

diskuterades möjligheter till närmare samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt 

utvecklingssamarbete. Slutsatserna som drogs var bland annat att synergier ska eftersträvas i 

existerande insatser som har bäring på livsmedelstrygghet och resiliens och insatser som inriktas på 

yrkesutbildning för människor som lever i fattigdom på landsbygden. 

6. Givarkontext 

Det totala biståndet utgör 90% av statsbudgeten 

(såväl on- som off-budget) 
Sveriges bistånd utgör 2,8% av det totala biståndet 

Givargemensam samarbetsstrategi – saknas 

Gemensamma EU-strategin – saknas 

Status på EU-gemensamprogrammering: Ny EU-

strategi ska tas fram under 2017, EU undersöker 

intresse för gemensamprogrammering 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: USA (1,79 miljarder USD), Tyskland (446 

miljoner USD), Storbritannien (396 mUSD), Japan 

(352 mUSD) samt EU (276 mUSD) 

Sverige är den 7:e störste givaren  

Av EU MS är Sverige den 3:e störste givaren (med 

120 mUSD inklusive humanitärt bistånd)) 

Källa: OECD/DAC Aid at a glance, genomsnitt för 2014-2015 

 

Afghanistan är ett mycket biståndsberoende land. Det finns ingen som tyder på att detta kommer att 

förändras under de kommande 10-15 åren – det finns helt enkelt ingen möjlighet att öka 

mobiliseringen av egna resurser i någon påtaglig omfattning. Skattebasen är mycket liten, näringslivet 

beskattas redan i betydande omfattning, och i sammanhanget små vinster kan göras genom att öka 

effektiviteten (minska korruptionen) i skatteuppbörden.  

 

Trots att Sverige endast står för 2,8% av det totala biståndet så är vi en stor givare till Afghanistan. Det 

svenska biståndet (inklusive humanitärt bistånd) är knappt hälften så stort som EU:s bistånd, och 

ungefär en tredjedel av Storbritanniens bistånd. Sverige är den största givaren bland länderna som 

ingår i den så kallade Nordic +-konstellationen. Under andra och tredje kvartalet 2017 kommer 

https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no
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Sverige att leda arbetet inom Nordic +, vilket ger en möjlighet att få genomslag för svenska 

prioriteringar. 

 

Cirka 25% av det samlade biståndet till Afghanistan går genom den Världsbanksadministrerade 

fonden Afghanistan Reconstruction Trust Fund. 40% av Sidas stöd till Afghanistan går genom ARTF. 

Givarnas samlade bistånd till Afghanistan fördelas enligt följande: Utbildning 7%, hälsa 7%, annan 

social infrastruktur och tjänster 51%, ekonomisk infrastruktur 13%, produktion 7%, humanitärt bistånd 

7%, multisektor samt programstöd samt övrigt 8%. 

 

Givarlandskapet domineras av USA, utifrån deras dominans i storlek, och av Världsbanken, givet att 

de administrerar den största faciliteten som kanaliserar medel genom den afghanska statsbudgeten, 

ARTF. Dialogen mellan regering och givare, och mellan givarna sinsemellan, är spridd, ostrategisk 

och ineffektiv. Den huvudsakliga högnivådialogen mellan regering och givare (JCMB, Joint 

Coordination and Monitoring Board) koordineras av UNAMA, och fokuserar delvis  på uppföljning av 

de indikatorer för gemensamt ansvarsutkrävande som överenskommits mellan regering och givare. 

Dessa indikatorer fångar in delar av ANPDF, men ger inte hela bilden,  viktigt därför att givarna 

gemesant tar tillvara  möjligheten att ha en fullödig dialog om framsteg i genomförandet av ANPDF.  

7. Lärdomar och rekommendationer 

Afghanistanstrategin genomförs i ett land som lider av effekterna av pågående konflikter sedan nära 

fyrtio år. Konflikterna påverkar såväl partners genomförande av sina insatser och deras uppföljning, 

och även Sidas möjlighet att följa upp insatser genom fältbesök. Några slutsatser som andra strategier 

kan dra nytta av: I ett konfliktdrabbat land krävs adekvat erfarenhet och kompetens hos utsänd 

personal för att kunna föra en initierad dialog med samarbetspartners om såväl konflikten som 

potential för fredsbyggande.I en sådan situation är det viktigt att kontinuerligt använda nationella 

programhandläggares kompetens och kunskap. Det går också att dra lärdomar från Sidas arbete med 

jämställdhet för andra muslimska länder. Arbete med jämställdhet i Afghanistan har varit 

framgångsrikt när män har involverats i arbetet, när Sidas partners upplevs som nationella aktörer, och 

när verksamheten inte upplevs stå i motsättning till islam. En svår konfliktmiljö kräver en 

långsiktighet i samarbetet, förmåga att snabbt kunna ställa om och våga ta olika risker, acceptans för 

tillfälliga – kortare eller längre – tillbakagångar, men också stor flexibilitet i genomförandet av insatser 

såväl vad gäller innehåll som planeringshorisont. Sida måste också ha ett tydligt 

fredsbyggandeperspektiv  och aktivt analysera hur utvecklingssamarbetet kan bidra till 

konfliktförebyggande och möjliggöra långsiktig och hållbar fred. .  

7.1 Implikationer för förändring av innevarande strategi 

Slutsatser och rekommendationer – strateginivå 

a. För att svara upp mot den förändrade kontexten 

Ökande mångdimensionell fattigdom 

- Mot bakgrund av den ökande fattigdomen så blir det viktigt att också stödja insatser som 

bidrar till resultat på kortare sikt för människor som lever i fattigdom. Detta omfattar t.ex. 

livelihood-insatser, eller stöd till social trygghet. Redan under 2017 kommer Afghanistan-

enheten att utforska instrument som ger snabbare effekt på hushållsnivå, exempelvis insatser 

inom social trygghet, som riktas mot fattiga och sårbara hushåll.  
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- Teamet kommer att arbeta på olika sätt för att stärka kunskapen om och förståelsen av 

fattigdom i Afghanistan. Exempelvis kommer utvärderingar att innehålla en analys av hur 

målgruppen i strategin drar nytta av insatsen. Teamet kommer att fortsätta sitt arbete med 

analysen av den mångdimensionella fattigdomen. Ett förslag är att kartlägga fattigdomen på 

lägre nivå än regioner. Detta kan kombineras med en konfliktanalys på samma nivå.  

 

Politisk och institutionell kontext – en svag men reformorienterad regering  

- Den afghanska regeringens kapacitet är svag i flera avseenden, bland annat vad avser 

givarkoordinering. Afghanistan-teamet kommer att fokusera på att se över givarlandskapet i 

de sektorer där Sida är en aktiv partner. Ambassaden kommer att rapportera vilka 

givargrupper som ambassaden avser delta i.  

- Ambassaden kommer att förbättra sin strategiska dialog med relevanta ministerier för att 

försäkra sig om att Sidas stöd är rätt och tillräckligt (se mer nedan om kapacitetsbyggande). 

- Afghanistan-enheten kommer att öka fokus på förebyggande av korruption genom att använda 

ISK-studier som underlag för dialog med partners och uppföljning av insatser.  

 

Säkerhet och fredlig kontext – en försämrad säkerhetssituation, behov av konfliktförebyggande och 

fredsbyggande initiativ, afghaner återvänder från omkringliggande länder, ökande antal 

internflyktingar 

- Under 2017 så kommer ambassaden att identifiera insatser inom fredsbyggande, med avsikt att 

ingå avtal under året. Kvinnors roll i fredsbyggande är prioriterat, och tidigare nämnda 

erfarenheter av att framgångsrikt genomföra jämställdhetsinsatser kommer att tas tillvara. 

Möjligheten att delegera en Fredsfond till ambassaden kommer att undersökas under hösten.  

- Behovet att etablera en väl fungerande tredjepartsuppföljning underströks ytterligare. Enligt 

verksamhetsplanen för 2017 kommer ambassaden att etablera ett sådant system under 2017. 

Detta kan innebära en ny mekanism, eller så kan det ske i samarbete med andra givare eller 

som en integrerad del av programgenomförande. Erfarenhetsutbyte med kollegor i teamen för 

Syrien, Irak och Somalia kommer att ske.  

- Fattigdom är högre på landsbygden än i städer. Den senaste tidens utveckling visar dock att ett 

ökande antal internflyktingar och återvändande söker sin tillflykt till urbana områden. Detta 

ökar trycket på systemen som levererar social service, bostäder och jobb. Även om strategin 

anger fattiga människor på landsbygden som huvudsaklig målgrupp så finns det ändå utrymme 

att prioritera människor som lever i fattigdom oavsett hemvist. Därför drogs slutsatsen att inte 

föreslå en ändring av strategin avseende målgrupp.  

- En slutsats rör behovet av mer information om hur konflikten påverkar Sidas partners i deras 

genomförande, räckvidd och uppföljning av insatserna. Möjligheter för fredsbyggande och 

konfliktförebyggande kommer också att identifieras. Afghanistan-teamet kommer att fokusera 

på detta ämne i planeringsprocessen under andra halvan av 2017.  

- Stöd till ett cash for work-program kommer att beredas under 2017 som ett sätt att nå de 

sårbara och fattiga hushåll, inte minst återvändande, som på kort till medellång sikt inte 

kommer att inkluderas i den ekonomiska utvecklingen, och som ett sätt att överbrygga gapet 

mellan långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.  

- Afghanistan-enheten kommer att sträva efter att bygga ytterligare synergier med det 

humanitära biståndet i existerande insatser som rör livsmedelstrygghet och resiliens. ILO och 

Aga Khan arbetar med värdekedjor som omfattar människor som lever i fattigdom på 

landsbygden, men kriterier för val av värdekedjor kan justeras för att öka inklusionen av 

fattiga hushåll.  
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- Det ökande antalet återvändande och internflyktingar skapar ytterligare krav på en redan 

ansträngd arbetsmarknad. Därför kommer Sida att stödja initiativ inom yrkesutbildning (t.ex. 

genom insatsen MercyCorps) för dessa grupper liksom för mottagande samhällen. Under 

återstoden av strategiperioden så kommer Sida att undersöka om insatser inom privatsektor-

utveckling kan expandera till områden med många återvändande och internflyktingar.  

- Sida behöver få en bättre överblick över vad som regeringen gör, med stöd av givare, för att 

stärka kapaciteten att återintegrera internflyktingar, och återvändande flyktingar från 

närområdet. Ambassaden kommer att ha närmare kontakt med EU för att få en bättre 

uppfattning on vad EU:s stöd inom området har bidragit till.  

 

Ekonomisk kontext – fallande ekonomisk tillväxt 

- Mot bakgrund av den svaga ekonomiska situationen så kommer portföljen i linje med 

afghanska prioriteringar att expandera inom området investeringsklimat. Detta förväntas bidra 

till att förbättra förutsättningarna för tillväxt inom den privata sektorn, vilket i sin tur har 

påverkan på tillväxt inom sektorn samt jobbskapande.  

- Som ovan beskrivits kommer stöd till ett cash for work-program beredas under 2017 för att nå 

människor på landsbygden som saknar tillgång till land och i övrigt sårbara.  

 

Miljömässig kontext – sårbarhet för naturkatastrofer och klimatchocker 

- Under 2017 så kommer enheten att följa upp en tidigare Sida-finansierad studie om ANDMA 

(Afghanistan National Disaster Management Agency) och bedöma förutsättningarna för riktat 

stöd för att stärka resiliens och katastrofberedskap t.ex. genom RAIP IV (väg-programmet) 

som också omfattar medel för katastrofberedskap (DRR). 

- Mekanismer som har potential att reducera utsattheten för och omfattningen av natur-

katastrofer kommer att undersökas under andra halvan av 2017 eller första halvan av 2018.  

 

b. För att ytterligare öka resultatuppfyllelsen 

Den övergripande slutsatsen är att resultaten av nuvarande portfölj är i linje med förväntningarna i 

strategin. Justeringar inom tre områden skulle kunna öka resultatuppfyllelsen än mer, som beskrivs 

nedan.  

 

1. Kapacitetsstärkande och interaktion med ministerier: En övergripande slutsats i syfte att öka 

resultatuppfyllelsen är att ansatsen behöver justeras något vad gäller närmare interaktion med berörda 

ministerier och för kapacitetsbyggande.  

- Dialog med berört ministerium ska ingå som en naturlig del i samtliga beredningar av nytt 

stöd och dokumenteras för att säkerställa att stödet ligger i linje med ministeriets prioriteringar 

och policyer, och för att bidra till robusta koordineringsmekanismer. 

 

2. Den decentraliserade nivån: Mycket av diskussionerna under halvtidsöversynen fokuserade på de 

decentraliserade nivåerna och att det finns behov att öka förståelsen av dem (provins, distrikt, 

lokalsamhälle). Förbättrad tillgång till sociala tjänster i lokalsamhällena kan förbättra förhållandet 

mellan befolkning och stat, vilket har betydelse för såväl stats- som fredsbyggande. Afghanistan-

teamet kommer att  

- fortsätta stödja och stärka tillgång till grundläggande service på lokal nivå 

- genomföra en kartläggning för att identifiera fredsbyggande ansträngningar på lokal nivå 

- öka sin förståelse av de olika decentraliserade nivåerna, bland annat genom ett fältbesök under 

2017 med fokus på de olika nivåernas roll inom exempelvis utbildning.  
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3. Organisatoriska frågor: Samtalen under halvtidsöversynen berörde interna organisatoriska frågor 

men togs inte upp i detalj. Diskussionen om en optimal arbetsfördelning mellan Kabul och Stockholm, 

och mellan utsända och lokalanställda har varit närvarande i många år. Flera faktorer gör situationen i 

Kabul unik för Sida – exempelvis delegeras ännu inte medel, omsättningen för utsända är mycket hög, 

rotationen ger problem med kontinuitet. För att ytterligare stärka resultatuppfyllandet behöver 

Afghanistan-teamet använda sina personalresurser strategiskt.  

- En översyn av organisationen kommer att genomföras, och bygga på rekommendationer från 

inspektionen som genomfördes i mars. Översynen kommer att beakta det ovan beskrivna, och 

ska ge konkreta rekommendationer för roller och ansvar, kompetensbehov etc.  

- En kick-off för hela teamet planeras för hösten, när ett nytt team är på plats. Fokus kommer att 

ligga på hur vi arbetar tillsammans, snarare än på framtagandet av en verksamhetsplan.  

 

c. För att stärka fattiga människors perspektiv på utveckling 

För att stärka fattiga människors perspektiv på utveckling så kommer Afghanistan-teamet att justera 

sin ansats något: 

- När nya insatser bereds så kommer handläggarna att säkerställa att projektdokumentet tydligt 

beskriver hur konsultationer under projektframtagandet har skett med människor som lever i 

fattigdom, hur projektet relaterar till de behov och prioriteringar som människor som lever i 

fattigdom uttrycker, och hur människor som lever i fattigdom kommer att konsulteras under 

genomförande och uppföljning.  

- De lokala strukturer som existerar kan användas mer av Sidas partners för att interagera med 

lokalsamhällen och för att förstå fattiga människors prioriteringar. Teamet kommer att 

uppmuntra Sidas partners att använda exempelvis Community Development Councils (CDC:s) 

eller skolkommittéer som dialogpartners.  

- Medan utvärderingar ofta fokuserar på själva projektets genomförande och resultat så kan 

externa studier användas för att fråga målgruppen om vilken påverkan projektet har haft i 

deras liv. Denna ansats kommer att utforskas under resten av strategiperioden.  

 

d. För att stärka konfliktperspektivet 

För att stärka tillämpandet av konfliktperspektivet, utöver att identifiera insatser inom fredsbyggande, 

så kommer Afghanistan-teamet att justera sin ansats något:  

- Ansatsen breddas från do no harm till att aktivt identifiera insatsers potential att bidra till 

fredsbyggande. Detta görs i nya beredningar under återstoden av strategiperioden. En översikt 

över de mest relevanta insatserna i detta avseende kommer att göras under 2017, stöd kommer 

att sökas från Sidas help desk, intern kompetensutveckling inom fredsbyggande kommer att 

ske liksom utbildning av och lärande från relevanta partners.  

- Teamet kommer att säkerställa att Sidas partners genomför en regelrätt konfliktanalys innan 

beslut fattas om vem de ska arbeta med, och var. Partners kommer också att uppmuntras att 

bygga kapacitet inom sina egna organisationer för att genomföra ytterligare konfliktanalys 

under genomförandet på ett uthålligt vis.  

 

Ytterligare slutsatser och rekommendationer inom Sidas fem samarbetsområden 

a. Empowerment – stöd till den egna förmågan 

- Sida kommer att stödja kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande, exempelvis 

fredsinitiativ med kvinnor på lokal eller nationell nivå. Erfarenheter från medlarkursen för 

kvinnor, som ambassaden och FBA har genomfört, samt kunskap från APPRO, kommer att 

användas och byggas vidare på.  
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- Kapaciteten och ägarskapet hos regeringen behöver stärkas. UN Womens roll i 

kapacitetsstärkande av Ministry of Women’s Affairs kommer att utvärderas under 2017.   

- Fokus bör ligga på kvinnors deltagande i valprocesser, både som röstande och kandiderande 

politiker. 

- Under hösten 2017 ska en översyn av de existerande initiativen för att förebygga korruption 

göras, för att se var Sverige kan bidra. 

- Under 2018 ska Afghanistan-enheten se över samarbetsformer för stöd till det civila samhället 

och möjligheten att identifiera nya aktörer. 

 

b. Utbildning 

- Civilsamhällets roll i att bidra till utbildning, särskilt i krigsdrabbade områden och i områden 

där regeringen saknar kontroll ska övervägas vidare för att nå människor som lever i 

fattigdom. Community based education rekommenderas.  

- Arbetet med attitydförändringar om utbildning, särskilt flickors utbildning, behöver utvecklas. 

Detta hänger samman med barnrättsarbetet.  

- Givarsamordningen behöver förbättras. När Sverige går in i ett avtal om stöd till community 

based education så ska Sverige aktivt koordinera med andra givare för att undvika 

dubbelarbete, fylla gap och möta behoven.  

- Barnperspektivet och barns rättigheter ska integreras mer i alla insatser i utbildningsportföljen, 

och inkludera rättigheter för barn på flykt. Detta kommer att vara i fokus för dialogen med 

utbildningsministeriet och i kapacitetsstöd till ministeriet.  

 

c. Sysselsättning 

- Utvecklingen i sektorn är sämre än förväntat, och den negativa utvecklingen förstärks av 

återvändandet från Pakistan och Iran. En slutsats är att arbeta mer med efterfrågesidan på 

arbetsmarknaden.  

- En annan slutsats är att pågående beredning av stöd till yrkesutbildning samt 

privatsektorutveckling i syfte att stimulera nya arbetstillfällen är en viktig del i Sidas respons 

på den försämrade situationen. 

- Förutsättningar för att skala upp nästa fas av stödet till ILO Road to jobs ska undersökas.  

- Som nämnts tidigare ska stöd till ett cash for work-program beredas under MCG 2017-2018, 

för att skapa tidsbegränsade arbetstillfällen för fattiga och sårbara hushåll. 

 

 

d. Privatsektorutveckling och landsbygdsutveckling 

- Synergier mellan långsiktiga insatser och humanitärt bistånd kommer att utvecklas ytterligare. 

Denna koppling finns redan inom pågående program för marknadsutveckling inom jordbruket, 

men kan ytterligare utökas genom den planerade expansionen under 2017 av stödet till 

SPEDA genom Aga Khan Foundation.  

- I nuvarande portfölj är hållbart utnyttjande av naturresurser integrerat i t ex stödet till SPEDA 

genom Aga Khan Foundation, där detta är ett av fem huvudkriterier vid urvalet värdekedjor. 

Under 2017 kommer insatser som är mer specifikt inriktade på hållbart utnyttjande av 

naturresurser att identifieras, t ex genom utveckling av förnyelsebar energi på landsbygden. 

- Insatser för stärkta möjligheter att hantera naturkatastrofer kommer att undersökas under slutet 

av 2017. 

- En annan slutsats från halvtidsöversynen var att öka insatser som kan stärka kvinnors 

möjligheter till eget företagande. En studie över förutsättningar och möjligheter planeras  att 

genomföras  under andra halvåret 2017.  
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- En ökad inriktning mot insatser där flera givare samverkar skall eftersträvas för att 

åstadkomma ökad biståndseffektivitet och bättre givarsamordning. Detta kommer att 

genomföras genom att inledningsvis samfinansiera stödet till AICP genom Harakat och med 

möjligheter till ytterligare samarbete inom t.ex. stöd till finansiella sektorn. 

 

e. Ekonomisk integration 

- Sidas insatser inom resultatområdet bör breddas  i syfte att stärka uppnåendet av resultat, 

vilket förväntas ske under resten av strategiperioden . 

- Förutsättningar att ge stöd till förnyelsebar energi på landsbygden samt utbud av efterfrågade 

finansiella tjänster för människor på landsbygden avses undersökas under  andra halvåret 2017 

- Vägprogrammet RAIP kan komma att utökas till att omfatta företrädesvis provinsen Bamyan. 

7.2 Rekommendationer för kommande strategi 

Huvudfokus för halvtidsöversynen var inte att identifiera rekommendationer för nästa strategiperiod, 

eftersom så lång tid (tre år) återstår av strategins giltighetstid. Några slutsatser drogs dock:  

- De tre huvudområdena – stöd till den egna förmågan, utbildning, och ekonomisk utveckling – 

är fortsatt relevanta. 

- Fattigdomsfokuset i strategin kommer att behöva öka. Dock bedöms nuvarande fokus på 

landsbygden och nuvarande målgrupp vara fortsatt relevant.  

- Utmaningarna inom jämställdhet är fortsatt stora, och kommer så vara även under nästa 

strategiperiod.  

- Arbetet som har inletts för att inkludera fredsbyggande och på så sätt arbeta med freds- och 

statsbyggande kommer att vara fortsatt relevant och bör få ett mer tydligt 

fokus/målområdeunder kommande strategiperiod.  

- Mer strategiska insatser för att motverka korruption i samhället måste göras, eftersom 

korruptionen är ett fundamentalt utvecklingshinder i Afghanistan.  

- Samtliga insatser under de tre ekonomiska E:na bidrar till mer än ett E. Rapportering och ana-

lys kompliceras av att vad som egentligen är ett samarbetsområde är uppdelat i tre. Sida före-

slår därför att de tre ekonomiska E:na slås samman till ett samarbetsområde i nästa strategi. 

Detta ligger också närmare hur den afghanska regeringen formulerar sina prioriteringar.  

- När nästa strategi tas fram så bedömer Sida att myndigheten bör få ett öppet mandat att 

undersöka om direkt samarbete med staten skulle öka resultatuppfyllelsen (med referens till 

nuvarande skrivning om att direkt samarbete med staten bör undvikas. 
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