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Om strategirapporten – syfte och upplägg  

Syftet med strategirapporten är rapportera Sidas strategigenomförande till UD. Strategirapporten tjänar 

som underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till Regeringskansliets (RK) 

resultatrapportering. Sida är avsändare och UD är målgrupp för och mottagare av strategirapporten.  

Vid sidan av strategirapporten redovisar Sida sin verksamhet till regeringen genom årsredovisningen. 

Denna inkluderar redovisning från strategigenomförandet på en övergripande nivå per strategi. 

Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje strategi 

och drar även framåtblickande slutsatser. 

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten ska 

redovisa, analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna 

strategimål1 samt redogöra för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska 

rapporten redovisa förändringar i förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av 

strategirapporter:   

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter att en operationalisering ägt rum. 

Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående strategi 

(i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den förändringsteori 

som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt hur verksamheten 

ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 

2. Den årliga strategirapporten skrivs för de åren varken en fördjupad översyn eller 

operationalisering ägt rum.  

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad översyn 

ägt rum. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategigenomförandet 

som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska sammanfatta genomförandet av 

hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) samt ge tydliga rekommendationer 

inför kommande strategiperiod. Den fördjupade strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att 

lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny strategi.  

                                                      

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna mall använder genomgående begreppet 

strategimål i linje med gällande riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring 

resultatområden. Mallen använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/4. 
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Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 

senaste strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid tillfället 

för strategirapportens framtagande (t.ex. samarbetspartners rapporter, reserapporter, utvärderingar, 

analyser och mötesanteckningar).  

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en 

översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin 

genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver lyftas till UD.  

Sida använder trafikljus för att sammanfatta Sidas nulägesbedömning inom ett strategimål och ge en 

snabb överblick av hur det går i strategigenomförandet. Bedömningen och motiveringen till denna 

utgör narrativet i resultatredovisningen (kapitel 3) i strategirapporten. I strategirapporten bedöms två 

aspekter: 

1. Utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimål, dvs det kontextuella område som 

strategimålet handlar om. Bedömningen fokuserar på hur utvecklingen går inom detta område. 

Sida kan inte hållas ansvarig för utvecklingen men måste förhålla sig till denna. Bedömningen 

ska utgå ifrån hur det ser ut vid tidpunkten för strategirapportsskrivandet och motiveras med 

tillgänglig information såsom studier, utvärderingar, rapporter, indikatorer/utvecklingstrender. 

 

Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen:  

   

Grön:  Utvecklingen går framåt 

Gul:   Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt 

Röd:  Utvecklingen går bakåt 

 

2. Portföljens relevans, dvs huruvida den sammansatta portföljen förväntas bidra till förändring i 

linje med strategimålet. Med portfölj menas insatser och andra aktiviteter som genomförs i 

förhållande till ett strategimål. Bedömningen motiveras med Sidas förändringsteori och de 

prioriteringar som vägleder insatsportföljen i förhållande till utveckling i kontexten och 

resultat från insatser.  

Bedömning av portföljens relevans:  

Grön:  Portföljen är relevant 

Gul:  Portföljen är delvis relevant 

Röd:  Portföljen är inte relevant 
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1 Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

 

Stödområde1: Miljö och klimat  Mål3  Portfölj4 

1.1 Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner    

1.2 Stärkt kapacitet i det civila samhället    

Stödområde 2 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter    

2.1 Stärkt kapacitet i det civila samhället    

2.2 Fri, opartisk media    

2.3 Jämställdhet    

Stödområde 3 Produktiv sysselsättning och marknadsutveckling    

3.1 Anständig produktiv sysselsättning och entreprenörskap    

3.2 Tillgång till tjänster och stöd för kommersiell verksamhet    

3.3 Stärkt konkurrenskraft hos producenter och leverantörer    

3.4 Rättigheter på arbetsmarknaden    

 

  

                                                      

3 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt;  

  Gul: Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt; Röd: Utvecklingen går bakåt. 
4 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant.  



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

5 

 

2 Översikt av strategisammanhanget 

 

Totalt strategibelopp:  
900 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
784 MSEK 

Antal insatser 2018: 
33 

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Sedan arbetet med genomförandet av strategin påbörjades år 2015 har Rwanda på många sätt 

förändrats, både kontextuellt och visuellt. Det pågående skiftet mot en mer urban utveckling gör sig 

dagligen påmind, inte minst genom byggnation av såväl fastigheter som vägnät. Dock har den 

urbanisering som hittills skett inte nödvändigtvis varit den inkubator för inkluderande tillväxt som den 

potentiellt skulle kunna vara.5 I november 2018 publicerades den femte hushållsundersökningen6 av 

vilken det framgår att andelen av befolkningen som lever i fattigdom har varit i princip oförändrad de 

sista fem åren; trots en genomsnittlig tillväxt 7,9 % sedan 2010.7  Sammantaget beräknas nästan 40% 

av befolkningen leva i fattigdom, varav 16% i extrem fattigdom, vilket tydligt indikerar att Rwandas 

ekonomiska tillväxt inte är inkluderande.8  

Under 2018 genomförde Rwandas regering och Världsbanken en omfattande analys av Rwandas 

ekonomi och tillväxtmönster, samt drivkrafter för landets tillväxtambitioner.9 Viktiga slutsatser är att 

Rwanda ligger efter andra låginkomstländer avseende indikatorer kopplat till humankapital så som 

antal barn som slutför grundskolan och mellanstadiet liksom vad gäller kvaliteten på undervisningen. 

Vidare redovisas en hög prevalens av undernäring och så kallad ”stunting” vilket potentiellt kan leda 

till långvariga effekter för landets utveckling. Analysen finner även att produktiviteten är låg och det 

finns få tecken till strukturomvandling av ekonomin eller exportdiversifiering. Offentlig finansiering 

har legat bakom en stor andel av landets höga investeringsgrad och i en kontext där 

givarfinansieringen sjunker och den offentliga skuldsättningen stadigt ökat, har frågan om 

mobilisering av privatsektor och utländska direktinvesteringar blivit högaktuell.  

Rwandas nya nationella utvecklingsstrategi, National Strategy for Transformation (NST) 2017–2024, 

började gälla 2018 och ersätter den tidigare EDPRS II. Strategin har som främsta mål högre 

produktivitet, en starkare privatsektor, industrialisering och urbanisering. Fattigdomsfokuset bedöms 

vara begränsat och fångas upp främst inom den sociala sektorn. NST:s prioriteringar, samt den 

minskande givarnärvaron i landet, kan komma att innebära såväl nya roller som en förnyad 

arbetsfördelning bland givarna. Sidas arbete framöver kan också komma att påverkas av de ökade 

politiska spänningarna i regionen, inte minst mellan Rwanda och dess grannländer.   

Vad gäller genomförandet av strategin påverkar statens kontrollvilja möjligheten att fullt ut uppnå 

målen inom flera stödområden. Regelverk förändras och lagstiftning lanseras utan att praxis eller 

tolkningsföreskrifter biläggs vilket medför att det, i synnerhet för organisationer i civilsamhället, blir 

utmanande att efterleva kraven. Värt att nämna är exempelvis de förändringar i skattelagstiftningen, 

                                                      

5 Future Drivers of Growth in Rwanda (FDG), Innovation, Integration and Competition, World Bank Group 2018 (November 2018) s. XXV  
6 The Fifth Integrated Household Living Conditions Survey, EICV5, 2016/17 Main Indicators Report, Republic of Rwanda (November 

2018). 
7 Private Sector Development and Youth Employment Strategy 2018-2024, Government of Rwanda, Nov 2017 
8 EICV5, 2016/17  
9 FDG  
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som trädde i kraft i april 2018, där det nu öppnats upp för beskattning också av gåvomedel om dessa 

inte tydligt kan länkas till fleråriga samarbeten.  

Sida har under de senaste åren noterat en högre frekvens av rapporterad korruption. Om detta är ett 

tecken på att korruptionen i sig ökat eller om fler inrapporterade fall till Sida är ett resultat av 

förändrade arbetssätt återstår att se.  

Tidigare års observation avseende begränsningar i utrymmet för fri media kvarstår och situationen har 

inte förbättrats under året.  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Källa: External Development Financial Report 2016–17 och The National Budget 2017–2018, External grants 

Givarsamfundet i Rwanda är jämförelsevis litet och av de sex medlemsländerna i EU som finns 

representerade är det endast fem som bedriver utvecklingssamarbete. Sveriges andel av det totala 

biståndet låg under 2016/2017 på cirka 1 %, dock är exakta siffror svåra att erhålla då många givare 

inte rapporterar stöd till civila samhället och andra icke-statliga aktörer. Ovanstående siffror kan därför 

vara något missvisande då merparten av det stöd vilket kanaliseras via Sida riktas mot andra aktörer än 

staten.  

Det finns en välutvecklad struktur för dialog och samordning mellan regeringen och biståndsgivarna i 

vilken Sverige deltar aktivt. Samordnad programmering sker via en sektorsindelning där Sverige har 

tilldelats sektorerna högre utbildning, miljö samt privatsektorutveckling och sysselsättning inom vilka 

Sida också leder arbetsgrupper. Sida deltar även aktivt i arbetsgruppen för styrning och 

decentralisering.  

Informationsutbyte och samordning sker i begränsad utsträckning mellan biståndsgivarna främst via 

månatliga möten. Även inom EU-kollektivet hålls månatliga möten och trots att ingen 

gemensamhetsprogrammering görs har Sida en nära, öppen och regelbunden dialog med såväl EU som 

flera medlemsstater. Diskussioner förs i flera fora avseende möjligheter för post-Brexit samarbeten, 

men vilka effekter Brexit kommer att ha är fortfarande svårt att sia om. Nederländerna (NL) har för 

avsikt att fasa ut sitt bilaterala samarbete med Rwanda under en fyraårsperiod och hur detta kommer 

att påverka EU-gruppen, inklusive Sverige, bevakas av Sida.    

Sida förutspår att diskussionen om gemensamprogrammering åter kommer upp på agendan i och med 

Brexit och NL:s utfasning samt utvecklingen av en ny strategi för EU samarbetet. Sida ser också 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

17 %, av BNI 15,6 % 

Strategins andel av det totala biståndet utgör 1,1 %. 

Givargemensam samarbetsstrategi: saknas  Status på EU-gemensamprogrammering: gemensam 

strategi saknas 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: Världsbanken, USA, Afrikanska 

Utvecklingsbanken, EU och Globala Fonden 

Sverige är den 14:e största givaren. 

Av EU MS (6 st) är Sverige den 5 största givaren. 

EU-delegerat samarbete: saknas  
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fortsatt goda möjligheter till gemensamhetsprogrammering med andra aktörer och givare utöver EU-

kollektivet.  

Sida eftersträvar ett integrerat arbetssätt där både den politiska- och utvecklingssektionen för fram 

dialogfrågor som är relaterade till strategins stödområden, med hittillsvarande tyngdvikt inom 

stödområde två.   

Team Sweden i Rwanda är begränsat då endast tre svenska företag finns på plats utöver ett fåtal 

aktörer i civilsamhället. 

2.3  Synergier med andra svenska strategier 

Sidas program för högre utbildning bidrar i första hand till resultat inom strategin för 

forskningssamarbete och i huvudsak finansieras programmet via forskningsstrategin. Vissa 

delprogram och aktiviteter finansieras dock via den bilaterala strategin då programmets syfte, att 

stärka tillämpad forskning, innovation samt kompetensutveckling, anses relevant för båda strategerna. 

I den bilaterala strategin avseende Rwanda betonas vikten av att se situationen i landet ur ett regionalt 

perspektiv. Sida har därför tidigare varit aktiv i Stora-Sjö-gruppen inom fred, försoning och mänsklig 

säkerhet tillsammans med Sida i Kinshasa och Kampala, regionala teamet vid Sida i Addis Abeba, 

FBA, Sida samt UD. Möjligheter för gemensamma insatser har diskuterats i gruppen men några 

konkreta förslag har inte utvecklats. Sidas medverkan i gruppen har under 2018 nedprioriterats då det 

totala antalet tjänster reducerats.  

Synergier finns också med strategin för SRHR i Afrika söder om Sahara genom Sidas stöd till 

organisationer i Rwanda vars arbete är linje med strategin. Värt att nämna är den internationella 

konferensen ”International Conference on Family Planning” vilken ägde rum i Kigali där såväl Sida 

som samarbetspartners medverkade.  

Samordning och ytterligare synergier kan noteras också kopplat till strategin för kapacitetsutveckling, 

strategin för multilateral utvecklingspolitik, strategin för stöd genom svenska organisationer i det 

civila samhället samt via garantiinstrumentet.  

2.4 Integrering av perspektiven 

Fattigdomsperspektivet:  

Under 2018 slutförde Sida en Multidimensionell Fattigdomsanalys (MDPA). Av denna går att utläsa 

att det till viss del finns ett socialt skydd för de fattigaste och mest utsatta om än med stora möjligheter 

till förbättring.  

Sida har via insatser inom stödområde två bidragit till studier och påverkansinitiativ av reformer för 

fattigdomsminskning i syfte att identifiera och skapa förutsättningar för förändring. Även inom 

stödområde tre finns insatser vilka särskilt riktar sig till de allra fattigaste i syfte att skapa hållbara 

förutsättningar till försörjning.  
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I en rapport vilken publicerades under 2018 framgår att fattigdomsminskningen under den senaste fem 

åren varit i stort sett obefintlig.10 Flera aktörer arbetar i nuläget med studier av utfallet i syfte att vidare 

analysera varför fattigdomsminskningen avstannat, trots en i övrigt positiv ekonomisk utveckling.  

Att ekonomin växer utan att fattigdomen minskar i samma takt tyder på att utvecklingen inte är 

inkluderande. Hur reformer och program kan leda till ökad ekonomisk inkludering är en viktig 

dialogfråga och en central utgångpunkt i Sidas fortsatta arbete. 

Rättighetsperspektivet 

Nära hälften av insatsportföljens volym består av insatser inom stödområde två; demokrati, 

jämställdhet och mänskliga rättigheter. Inom området finns ett starkt fokus på insatser som syftar till 

att stärka människors deltagande och möjligheter till ansvarsutkrävande.  

Sida har också arbetat med att förbättra integreringen av rättighetsperspektivet även inom de två 

övriga stödområdena. Inom stödområde tre har arbetet för grundläggande rättigheter i arbetslivet 

stärkts med fokus på ILO:s anständiga arbetsvillkor för alla (Decent Work) där Sida lagt fokus på 

arbetsvillkor och rättigheter för arbetare, främst kvinnor och unga, i den informella sektorn. I enlighet 

med ILO:s trepartism deltar arbetsmarknadens samtliga parter och berörda grupper i planering, 

genomförande och ansvarsutkrävande. Även kvinnors rättigheter och ekonomiska egenmakt har 

stärkts med satsningar på kvinnors tillgång till finansiella tjänster, inkomstmöjligheter och rättigheter 

på arbetsplatsen, till exempel. Inom stödområde ett bidrar Sida till förstärkt kapacitet hos Rwandas 

Landadministration (RLMUA) via den insats som implementeras av Lantmäteriet. 

Miljö- och klimatperspektivet 

Andelen av insatsportföljen som har miljö som huvudsyfte ökande under 2018 från 12 % till 26 %, 

trots detta nås inte den ambition vilken definierades i operationaliseringsplanen. Antalet insatser med 

miljö som delsyfte har minskat (från 15 % föregående år) och uppgår nu till 5 %.  

Under strategiperioden har vissa försök gjorts att höja personalens kompetens avseende integrering av 

perspektivet. Detta har i första hand skett via utbildning på Sida genomförd av rådgivare på Sida samt 

miljöhelpdesk. Dock har det saknats en tydlig strategi för hur den kapacitetsbrist, vilken 

återkommande rapporterats, skall hanteras. Trots stöd från Sida HQ samt utbildningsinsatser inom 

området har integrering av perspektivet i portföljen endast skett i ringa omfattning, och en satsning 

framgent behöver därför göras.    

Jämställdhetsperspektivet 

Sida har under genomförandet av strategin arbetat framgångsrikt med integrering av 

jämställdhetsperspektivet och hela 63 % av insatserna har jämställdhet som delsyfte och 37 % som 

huvudsakligt syfte.  

Under 2018 genomförde Sida en workshop i syfte att förbättra kunskapen om jämställdhet för samtliga 

samarbetspartners tillsammans med Sida Stockholm. Ett resultat är att alla partners har tagit fram en så 

                                                      

10 EICV5, 2016/17  
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kallad ”action plan” för att förbättra integreringen av jämställdhet i sina insatser vilka Sida ämnar följa 

upp under 2019.  

Konfliktperspektivet  

Konfliktkänslighet och inkludering av den historiska kontexten är en viktig komponent i Sidas arbete. 

Cirka 40 % av insatsportföljens volym består av insatser där konfliktförebyggande och mänsklig 

säkerhet antingen är huvud- eller delsyfte. Baserat på slutsatserna från ”The Evaluation of Sida’s 

Support to Peacebulding in Conflict or Post-Conflict Contexts – Rwanda country report”11 kan 

konstateras att Sida har arbetat med ett konfliktperspektiv integrerat i portföljen både med 

konsekvenser av konflikten liksom strukturella utmaningar så som fattigdom, diskriminering och 

ojämlikhet. Dock påtalas att konfliktperspektivet kan integreras ytterligare i insatser som rör de 

bakomliggande orsakerna till konflikter. 

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Fördelningen mellan strategins tre stödområden har under strategiperiodens första fyra år varit 

tämligen konstant. Ambitionen att öka den del av delegeringen vilken avsätts för stödområde miljö 

och klimat har inte skett i enlighet med plan och därmed har den minskning vilken förutspåddes för 

stödområde två, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter, inte blivit lika markant.  

Vad gäller insatsernas genomförande är Sidas bedömning, med ett fåtal undantag, att måluppfyllelsen 

är god. Flertalet insatser påvisar goda resultat och i de fall där planerade resultat ej uppnåtts föreligger 

i flera fall komplikationer bortom samarbetspartnernas och/eller Sidas kontroll.  

3.1 Stödområde 1: Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och 

stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 

naturkatastrofer 

3.1.1. Mål 1.1: Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner att bidra till miljömässig 

hållbarhet samt ökad motståndskraft mot klimatförändringar och miljöpåverkan 

 

Strategimål  

 

I den sjuåriga utvecklingsstrategin, NST 2017–2024, är det gröna perspektivet nedtonat i jämförelse 

med tidigare strategier. Regeringens respons har varit att tvärfrågor, däribland miljö och klimat, ska 

                                                      

11 Evaluation of Sida’s Support to Peacebuilding in Conflict and Post-Conflict Contexts, Rwanda Country Report, Tana Copenhagen 
November, 2019. 
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integreras i strategin, dock har Sida inte noterat att några specifika åtgärder vidtagits i syfte att 

säkerställa att denna integrering sker.  

Sedan strategigenomförandet påbörjades har ansvaret för genomförande av miljöåtgärder skiftat ett 

flertal gånger. Under 2017 delades de tidigare miljöministeriet upp i två; ett för miljö (Ministry of 

Environment, MoE) och ett för land och skog. Under 2018 slogs dessa ministerier åter samman. Att 

återkommande omorganisera verksamheten gör ansvarsfördelningen otydlig och kan försvåra 

ansvarsutkrävandet. Vilka effekter dessa återkommande omorganiseringar har haft på genomförandet 

och institutionernas kapacitet återstår att se då den senaste omorganiseringen skedde relativt nyligen.  

Portfölj  

Under senare delen av 2018 beslutades ytterligare två insatser vilka helt eller delvis bidrar till målet; 

stöd till Rwandas nationella klimat- och miljöfond (FONERWA) samt kapacitetsutveckling av MoE.   

Utöver detta finansierar Sida ett pågående stöd till myndighetssamarbete mellan Lantmäteriet och 

RNRA (numera Rwanda Land Management and Use Authority, RLMUA)12. Samarbetet bygger på att 

Lantmäteriet bidrar till att i första hand utveckla RLMUA:s kapacitet genom mentorskap, utbildning, 

studiebesök och rådgivning. Under året har samarbetet bland annat resulterat i kapacitetsutveckling av 

RLMUA:s personal genom gemensamma arbetsuppgifter och mentorskap till exempel gällande data 

för kartproduktion och genom att ta fram ett första utkast till kartstrategi. Inom ramen för insatsen har 

också RLMUA och en lokal organisation genomfört utbildning av lokala myndigheter och så kallade 

paralegals om marklagstiftning och kvinnors rättigheter.  

Portföljens sammansättning bedöms alltjämt som relevant, dock föreligger kraftiga förseningar i 

genomförandet vilket påverkar bedömningen. Nämnas bör exempelvis att ett flerårigt avtal avseende 

institutionsutveckling av MoE ännu inte är på plats, delvis beroende av ministeriets bristande kapacitet 

vad gäller att ta fram ett projektförslag där mål och resultat definieras. Istället beslutade Sida om ett 

ett-årigt förberedande stöd där bland annat ett mer konkret projektförslag skall färdigställas.  

I samtliga av Sidas pågående insatser är resursbrist, inte minst av personal med adekvat kompetens hos 

genomförande ministerier, påtaglig. Rapportering är ofta försenad och uppfyller sällan kraven vad 

gäller innehåll och utformning. En observation utifrån samarbetet mellan Lantmäteriet och RLMUA är 

att bemanningen att RLMUA är underdimensionerad i relation till dess mandat vilket kan äventyra 

möjligheten att nå överenskomna projektmål och uthålligheten av resultat, men inte minst RLMUA:s 

möjlighet att leverera på det uppdrag som myndigheten har. Utmaningen har under 2019 lyfts i dialog 

med ansvarig minister. 

3.1.2 Mål 1.2 Stärkt kapacitet i det civila samhället att verka för öppenhet, 

ansvarsutkrävande och ökad kunskap gällande miljö och klimat 

Strategimål  

Som nämnts tidigare är möjligheterna för det civila samhället att påverka beslutsfattare tämligen 

begränsat. Under 2017 genomfördes en kartläggning av vilken det framgår att det vid tidpunkten fanns 

drygt 50 civilsamhällsorganisationer i Rwanda vilka arbetar med frågor kopplat till miljö och klimat.13 

                                                      

12 Capacity Development in Land Administration, insats 10058 
13 Embassy of Sweden, Mapping of Environmental CSOs in Rwanda, June 2017 
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Kartläggningen påvisade att det endast fanns ett fåtal organisationer vilka aktivt arbetar med 

kapacitetsutveckling för att stärka öppenheten, ansvarsutkrävandet och medvetenheten om miljöfrågor 

och klimatförändring och att dessa organisationer fann sitt påtrycknings- och kunskapsarbete vara 

svårt.   

Portfölj  

Sida har ingen renodlad insats riktad till resultatområdet, utan avsikten är att organisationer inom det 

civila samhället skall ges särskilt fokus via det stöd som avtalats med FONERWA. Via insatsen har ett 

särskilt fokus på civilsamhälles organisationer efterfrågats och resurser har avsatts för 

kapacitetsutveckling av organisationer i syfte att även de framöver skall kunna erhålla medel via 

fonden. Genomförandet har precis påbörjats och inga resultat kan ännu utläsas.  

3.2 Stödområde 2: Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad 

respekt för mänskliga rättigheter  

3.2.1 Mål 2.1  Stärkt kapacitet i det civila samhället att verka för ökat folkligt 

deltagande och ansvarsutkrävande, fred och försoning samt ökad respekt för 

mänskliga rättigheter  

Strategimål  

Enligt Världsbankens World Governance Indicators14 går Rwandas utveckling långsamt framåt och en 

svag ökning syns inom Voice and Accountability. Varieties of Democracy (V-Dem)15 ser en viss 

positiv ökning inom indikatorerna för deltagande av civilsamhället, respekt för motargument och 

representation av missgynnade grupper. 

Vid parlamentsvalet i september 2018 gavs två mindre partier plats i parlamentet, vilket gav hopp om 

ökad politisk pluralism. Samtidigt fortsätter kontrollen av organisationer inom det civila samhället 

vilket under 2018 har uttryckts i form av en inkomstskatt för civilsamhällsorganisationer med 

svårtolkade effekter. 

Säkerhetssituationen har förbättrats successivt sedan folkmordet 1994, vilket framgår av 

Världsbankens World Governance Indicators för Political Stability and Absence of Violence16 och 

enligt Citizen Report Card 2018 nära 88% av befolkningen nöjd med säkerhetssektorn i Rwanda17.  

Förhållandet mellan säkerhet, försoning och mänskliga rättigheter är komplext i den rwandiska 

kontexten, då ökad säkerhet till viss del inskränker fri- och rättigheter. Restriktioner kring mötes- och 

yttrandefrihet motiveras som ett sätt att minska risken för spridning av folkmordsideologi, dock kan 

det leda till självcensur. Civicus kategoriserar utrymmet för det civila samhället i Rwanda som 

’förtryckt’, med motiveringen att även om lagstiftningen är relativt progressiv så finns det 

begränsningar i mötes- och yttrandefrihet, speciellt när det gäller att vara kritisk mot regeringen.18 

                                                      

14 Voice and Accountability, World Governance Indicators, 2017, World Bank, 
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Worldwide-Governance-Indicators 
15 Rwanda, 2017, Varieties of Democracy, https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/  
16 Political Stability and Absence of Violence, World Governance Indicators, 2017, World Bank 
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Worldwide-Governance-Indicators 
17 Citizen Report Card, 2018, Rwanda Governance Board 

 

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Worldwide-Governance-Indicators
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Worldwide-Governance-Indicators
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Även V-Dem och USAID:s CSO Sustainability Index 2017 har noterat ett minskat utrymme för 

civilsamhällsorganisationer, speciellt sedan 2013.  

Portfölj  

Bedömningen att genomförandet av insatsportföljen går i huvudsak enligt plan och att insatserna 

genererar förväntade resultat.  

Ett konkret exempel på hur Sidas insatser bidragit till ett ökat ansvarsutkrävande genom att stärka 

organisationer i det civila samhället är civilsamhällesfonden administrerad av DFID, Ikiraro, och 

Public Policy Information Monitoring and Advocacy Project19 (PPIMA). Genom de två insatserna har 

nästan 600 påverkansinitiativ från CSO påverkat policyer eller erhållit någon form av återkoppling 

från statliga institutioner på central eller lokal nivå .20 Ett exempel värt att nämna är de framgångar i 

påverkansarbetet vilket lett till att straffrätten nu möjliggör för kvinnor att göra abort utan en 

domstolutlåtande i fallet.21 Likaså har policydiskussioner påbörjats vad beträffar Rwandas 

socialgruppskategorisering (Ubudehe) efter påverkansarbete från två organisationer, Transparency 

International Rwanda och Never Again Rwanda vilka erhåller stöd via Sidas insatser.22  

Genom stödet till RCN Justice et Democratie och deras arbete med människors tillgång till rättvisa har 

4467 medlemmar från lokala medlingskommittéer (Abunzi) och lokala myndigheter utbildats i 

konfliktanalys, försoning och hantering av könsbaserat våld.23 

3.2.2 Mål 2.2 Förbättrad kvalitet på, och tillgång till, fri och opartisk media inklusive 

ett öppet internet  

Strategimål  

World Press Freedom Index 2018 placerar Rwanda på plats 156, något bättre än 2017.24 Landet 

klättrar visserligen högre upp för varje år som går, men anses fortfarande ha brist på frihet på grund av 

självcensur och det begränsade utrymmet till regeringskritik. Enligt V-Dems indikatorer har 

diskussionsfrihet och medias opartiskhet stigit långsamt under några år för att sedan sjunka igen under 

2016 och 2017.25 Självcensur och korruption inom media har ökat.  

I Rwanda Media Barometer 201826, landets egen bedömning, har medieklimatet förbättrats inom flera 

indikatorer såsom pluralitet och mångfald, ekonomiskt stöd för självständig medierapportering och 

tillgänglighet till information, sedan föregående bedömning 2016. Av studien framgår att 98,7% av 

journalisterna och 90,5% av privatpersonerna som deltog i studien anser att yttrandefrihet respekteras 

både i lagstiftning och i praktiken. Siffran skiljer sig dock märkbart inom andra fokusgrupper, då 

endast 64,4% av de svarande inom näringslivet och 78,8% av de svarande civilsamhälles-

organisationer stödjer påståendet. I bedömningen noteras också att antalet kvinnliga journalister är 

litet. 

                                                      

19 PPIMA III, insats 51160034. 
20  Norwegian People’s Aid, PPIMA Logframe Report 2018, Steering committee meeting Ikiraro 2019-12-06. 
21 PPIMA halvårsrapport 2018, https://www.newtimes.co.rw/news/government-drafts-guidelines-abortion,  
22 Basketfund for civil society through DFID, insats 51160104 och Societal healing and Participatory Governance for peace in Rwanda, 

insats 51160091 
23 Strengthening Proximity Justice in Rwanda, insats 51160110. 
24 World Press Freedom Index, 2018, Reporters Without Borders https://rsf.org/en/ranking  
25 Rwanda, 2017, Varieties of Democracy https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/  
26 Rwanda Media Barometer, 2018, Rwanda Governance Board 

https://www.newtimes.co.rw/news/government-drafts-guidelines-abortion
https://rsf.org/en/ranking
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
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Media är förmodligen den sektor där de internationella och de nationella bedömningarna skiljer sig åt 

mest. En försiktig bedömning av Sida, baserad på dessa diskrepanta underlag, är att det alltjämt sker 

en svag positiv utveckling mot strategimålet.  

Portfölj  

Bedömningen är att genomförandet av insatsportföljen under 2018 stärkts, men att utvecklingen inte 

sker helt enligt plan.  

Sveriges Radio MDO:s kapacitetsstärkning av RBA:s, Rwanda Broadcasting Agency, regionala 

radiostationer har bland annat lett till förbättrad teknisk kvalitet i sändningar, bättre planering och 

ledarskap och en ökad inriktning mot att i radioprogrammen spegla ”vanliga” människors liv och 

åsikter i linje med Public Service Policy.27 Under 2018 fastställdes RBA:s nya femåriga strategiska 

plan som tagits fram i nära samarbete med SR.  

Samarbetet med Fojo har under 2018 resulterat i ett förslag till läroplan för journalistutbildning på 

mastersnivå tagits fram. Ett stort fokus i insatsen är att förbättra situationen för kvinnliga journalister 

och öka kunskapen om jämställdhet. Inom detta område är ett resultat att en feministisk organisation 

för män i media har bildats.28 

3.2.3 Mål 2.3 Stärkt kapacitet i det rwandiska samhället att främja jämställdhet och 

stärka möjligheterna för särskilt kvinnor och flickor att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter  

Strategimål  

I flertalet mätningar toppar Rwanda som ett av de mest jämställda länderna i världen, såsom nummer 

sex i World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2018.29 Sedan valet 2018 utgör de 

kvinnliga ledamöter 61% av platserna i parlamentets underhus, vilket gör Rwanda till det land i 

världen med högst andel kvinnor i parlamentet. Andelen kvinnor i överhuset uppgår till 38%.  

Dock finns det mätningar som tyder på att Rwanda har mycket kvar att göra inom jämställdhet, och 

trots regeringens progressiva syn finns patriarkala strukturer och normer kvar och jämställdhetsarbetet 

och förändringar av beteenden har ännu inte nått ut till alla delar av samhället.30  

Rwandas senaste hushållsundersökning31 visade att aningen fler kvinnliga familjeförsörjare är fattiga 

jämfört med manliga och att dessa oftare har sämre tillgång till eldrivna ljuskällor samt äger färre 

boskap. Andelen kvinnor över 15 år som är läskunniga är lägre än andelen män och en annan märkbar 

skillnad är att knappt hälften så många kvinnor som män har egna bankkonton (22.4% respektive 

38%). Könsbaserat våld är ett annat problem i Rwanda som hindrar jämställdheten och nära 35 % av 

kvinnorna uppger att de har blivit utsatta för våld inom nära relationer.  

                                                      

27 SR MDO final narrative report 2014-2018 
28 Fojo Media Institute, Capacity Building of the School of Journalism and Communication, Annual Narrative Results Progress Report, 1 
March-30 June February 2018 
29 Global Gender Gap Report, 2018, World Economic Forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf  
30 Human Development Index, 2018, UNDP http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf  
31 EICV5 2016/2017 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
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Det höga politiska deltagandet för kvinnor är lägre på lokal nivå, men även där högt jämfört med 

internationella nivåer. På lokal nivå kan man dock tydligt se att det höga deltagandet av kvinnor inte 

motsvaras av ett starkt inflytande, då kvinnor generellt sett sällan väljs till de högre beslutsfattande 

posterna. Exempelvis är endast 6% av landets borgmästare kvinnor.32 

Trots att det finns flertalet utmaningar inom jämställdhet i Rwanda är bedömningen att utvecklingen 

tydligt sker i riktning mot strategimålet. 

Portfölj  

De riktade insatserna i insatsportföljen har under hittillsvarande strategiperiod  utgjorts av stödet 

genom One UN Fund till de fyra institutioner (det s k Gender Machinery) som arbetar för att förbättra 

och följa upp Rwandas policyer och strategier inom jämställdhetsområdet (Jämställdhetsministeriet, 

Nationella kvinnorådet, parlamentets kvinnogrupp och myndigheten för uppföljning av 

jämställdhetspolicyer) 33 och Kvinna till Kvinnas insats för kapacitetsstärkande av nationella 

jämställdhets- och kvinnoorganisationer. Stödet till One UN Fund avslutades under 2018 och ett nytt 

ej öronmärkt stöd är under beredning. 

Den svenska organisationen Kvinna till Kvinnas (KtK) partnerorganisationer påbörjade sitt projekt 

under 2018. KtK stödjer sju lokala organisationer med fokus på kvinnors politiska och ekonomiska 

deltagande, fred och säkerhet samt att arbeta förebyggande mot könsbaserat våld. De har även jobbat 

med att stärka och öka medvetenheten kring kvinnor och flickor med funktionsnedsättning genom en 

av sina lokala partners, UNABU. Genom sitt arbete med att förebygga könsbaserat våld fyller KtK ett 

tomrum då de flesta aktiva inom könsbaserat våld i Rwanda arbetar reaktivt.34  

3.2 Stödområde 3: Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga 

människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor  

3.2.1 Mål 3.1 Ökade möjligheter hos framförallt kvinnor och ungdomar till anständig 

och produktiv sysselsättning och entreprenörskap 

Strategimål  

NST 2017–2024 har som prioriterat mål att skapa anständiga och produktiva jobb och regeringens 

ambition är att skapa 1 500 000 jobb under perioden, vilket motsvarar 214 000 jobb per år. Tyngd 

läggs på en privatsektordriven tillväxt och strukturomvandling av ekonomin med ökad 

industrialisering, exportdiversifiering och en kunskapsbaserad ekonomi.  

Enligt den senaste nationella hushållsundersökningen, har 206,190 jobb skapats 16/17, främst utanför 

jordbrukssektorn, men jordbruket står fortfarande för 90% av ekonomins sysselsättning.35  

                                                      

32 Never Again Rwanda and Interpeace, Governing with and for Citizens: Lessons from a Post-Genocide Rwanda, Research Report 2016 
33 One UN, insats 51160053. 
34 Presentation av MTR av Kvinna till Kvinnas program i Rwanda, 2019-03-08. 
35 EICV5, 2016/17p. 85 
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Arbetskraftsundersökningen 2017 pekar på en arbetslöshet om 16,7%, men då räknas endast 54 % av 

den arbetsföra befolkningen som en del arbetskraften då sysselsatta inom självförsörjande jordbruk 

inte inkluderas. Den höga graden av ”undersysselsättning”, som inkluderar potential arbetskraft, ligger 

på 58% vilket tyder på ett enormt behov att skapa produktiva arbeten36. Sidas bedömningen är att 

utvecklingen inom området går framåt och prioriteras av regeringen, men för att absorbera den 

växande unga arbetskraften krävs större satsningar för ökad anställningsbarheten och bättre 

förutsättningar för en mer dynamisk privatsektor.   

Portfölj  

Bedömningen är att genomförandet av portföljen går i huvudsak enligt plan. Nationella 

Sysselsättningsprogrammet (NEP)37, vars mål är att höja anställningsbarhet och främja 

entreprenörskap med fokus på unga och kvinnor, omstrukturerades under 2018 och leds nu av 

Rwandas Development Board. Enligt årsrapport 17/18 beräknas NEP ha bidragit till 23 502 jobb, ha 

utbildat 10,223 ungdomar och kvinnor och, genom det statliga sysselsättningsprogrammet för de 

fattigaste, VUP, har 146 142 jobb skapats38. En återkommande utmaning med NEP är att säkerställa 

hur många jobb NEP verkligen bidrar till och kvalitén på dessa, samt uthållighet och bredare effekter 

på jobbskapande inom privatsektorn.  

Creating Off-farm Rwandan Enterprises (CORE)39 jobbar i två av landets fattigaste distrikt för att 

stärka kvinnor och ungas möjligheter att övergå från självförsörjande jordbruk till mer produktiva 

näringar. Den första fasen av CORE avslutades 2018 och slututvärderingen pekar på positiva resultat 

med t ex inkomstökning på 56% i målgruppen, kvinnor och unga som arbetar mer än 30 timmar i 

veckan utanför jordbruket har ökat med 35% och 352 kooperativ har etablerats och stärkts40. Under 

2018 beslutades ett nytt stöd till CORE på 54 miljoner kronor 2018–202141. Mål 3.2 Tillgång till 

tjänster och stöd för kommersiell tillväxt   

3.3.2 Mål 3.2 Ökad tillgång till tjänster och stöd, i synnerhet för kvinnor och 

ungdomar, som förbättrar deras möjligheter att starta och driva kommersiella 

verksamheter 

Strategimål  

Siffror från den nationella etableringsundersökningen 2017 visar att antal entreprenörer ökar stadigt 

men andelen medel- och stora företag är fortfarande blygsam, hela 98,8% är mikro- och småföretag 

vilket pekar på begränsad tillväxt och jobbskapande. Den informella ekonomin i Rwanda är 

omfattande och 93% av företagen är informella, vilket påverkar tillgång till tjänster och stöd samt 

tillväxtmöjligheter.42  

                                                      

36 Labour Force Survey 2017,  p. 3-4 
37 National Employment Program (NEP), insatsnummer 51160124 
38 NEP Annual Report FY 17/18, p. 10-11 
39 World Vision Rwanda CORE Project, insatsnummer 51160078 
40 Final Evaluation CORE Project, Final Report, January 2019, p. x 
41 World Vision Rwanda CORE Project II, insatsnummer 51160125  
42 Establishments Census 2017, p. 13, 32 
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Tillgången till finansiella tjänster har ökat från 72% 2011 till 89% 2016 (87% kvinnor, 91% män).43 

Trots ökningen är begränsad tillgång till finansiering ett stort tillväxthinder för företag. Väldigt få har 

tillgång till långsiktig finansiering och utlåning från den formella banksektorn till viktiga näringar som 

jordbruk och tillverkningsindustrin är ytterst begränsad. Informella finansiella tjänster är vanliga, 

främst bland kvinnor, och endast 46% av vuxna använder digitala tjänster.44  

Trots de utmaningar som kvarstår är Sidas bedömning att utvecklingen går i huvudsak i rätt riktning 

och att det finns intresse och engagemang från viktiga aktörer, inte minst regeringen.   

Portfölj  

Sida bedömer att genomförande av portföljen går enligt plan. Access to Finance Rwanda (AFR)45 

arbetar för bättre tillgång till och användning av finansiella tjänster för låginkomsttagare, med 

målsättning att minst 60% av förmånstagarna är kvinnor. Slutsatser från halvtidsöversyn 2018 pekar 

på att AFR har uppnått positiva resultat.46 Verksamhetsrapporten 2017 lyfter t ex att 4 nya 

finansieringslösningar för jordbrukssektorn har utvecklats och 3,4 miljoner USD har mobiliserats i 

krediter till sektorn. AFR har pilotat Gwiza, en app för att digitalisera spar- och långrupper (VSLAs) 

för ökad säkerhet och transparens, samt ingått i ett samarbete med Rwandas sociala trygghetssystem 

för digitalisering av bidragsöverföring.47 Att stärka AFR:s genusarbete kommer att prioriteras.  

Slututvärdering av CORE visar också positiva resultat t ex är andelen kvinnor med tillgång till lån 

bland förmånstagarna 54%, jämfört med under 20% i kontrollgruppen och 1 518 informella spar- och 

långrupperna (VSLAs) har etablerats som har sparat 790 000 USD och lånat ut 560 000 USD. 48 Under 

2018 togs beslut om en garanti till Rwandas utvecklingsbank för ökad tillgång till finansiering för 

privata aktörer inom förnybar energiproduktion.49 Garantin kommer således att bidra till resultat även 

inom stödområde ett och är den första garantin som Sida beslutat om.  

3.3.3. Mål 3.3 Stärkt konkurrenskraft hos producenter och leverantörer av varor och 

tjänster 

Strategimål  

För att Rwanda ska bli ett medelinkomstland 2035 och höginkomst 2050 krävs en årlig ekonomisk 

tillväxt på 10,2% per capita, en dubblering av nuvarande investeringsnivå och en årlig dubbelsiffrig 

ökning av landets export, enligt en ny analys av landets tillväxthinder och möjligheter som 

genomfördes av Världsbanken och Rwandas regering. Analysen pekar på ett antal kritiska faktorer 

som hämmar ekonomins konkurrenskraft och tillväxtpotential. Bland dessa noteras svagt 

humankapital och en jämförelsevis låg produktivitet, som ligger under länder med liknande 

inkomstnivåer och har i princip stagnerat under flera år. Ekonomins låga besparingsgrad, under 10%, 

och en liten privatsektor som visat låg förmåga för innovation och samtidigt brottas med jämförelsevis 

höga kostnader för t ex el och transport. Trots snabb tillväxt under flera år har finns få tecken på att en 

                                                      

43 FinScope Rwanda 2016, p. 3 
44 Mid-Term Review AFR, 2019, p. 6 

45 Access to Finance (AFR) Phase 2, 51160108 
46 Mid-Term Review AFR, 2019 

47 AFR Narrative Report, 2017 

48 Slutrapport CORE, 2018, p. xi 
49 Portfolio Guarantee Renewable Energy Rwanda, insats 10195 
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strukturomvandling av ekonomin sker med en krympande tillverkningsindustri och en liten och icke-

diversifierad exportbas, vilket påverkar möjligheter till skala, specialisering och ökad produktivitet.50  I 

vilken utsträckning Rwanda kan bemöta dessa utmaningar på kort och medel sikt blir avgörande för att 

säkerställa en fortsatt hög tillväxt.    

Portfölj  

Då portföljen saknar insatser med detta som huvudmål kvarstår tidigare bedömning. Olika alternativ 

har undersökts för att i större utsträckning bidra till detta delområde, dock har Sida bedömt det som 

mest strategiskt att stärka upp komponenter inom befintliga insatser.  

AFR arbetar med finansiering längs strategiskt utvalda värdekedjor med hög exportpotential och inom 

t ex kaffekedjan har AFR bidragit till att 16 555 småbönder fått tillgång till kredit och 1,2 millioner 

USD i arbetskapital har mobiliserats från finanssektorn.51 En målsättning i det nya stödet till CORE är 

att stärka arbetet med värdekedjor med hög tillväxtpotential och som samtidigt kan skapa inkomst och 

jobb för fattiga hushåll, samt öka fokuset på gränsöverskridande handel i regionen. Även de nyligen 

beslutade garantierna förväntas bidra till detta undermål då tillgång till, tillförlitlighet och kostnad av 

el påverkar företagens konkurrenskraft.  

3.3.4 Mål 3.4 Stärkta förutsättningar hos aktörer, såsom arbetsmarknadens parter 

och andra, att verka för rättigheter på arbetsmarknaden 

Strategimål  

Den sammanfattade bedömningen är att politisk vilja finns för att arbeta för mer anständiga 

arbetsvillkor, både i den formella och informella sektorn, men definitionssvårigheter inom den senare 

och svag kapacitet och bristande fokus på kvalitet gör att utvecklingen bedöms gå delvis i önskvärd 

riktning. I både i den nya NST och Vision 2050 uttrycker regeringen en tydlig ambition att främja 

produktivt och anständigt arbete och skapandet av anständigt arbete är ett specifikt mål i NST. 

Rwanda anses ha en relativt omfattande och progressiv lagstiftning för att säkra rättigheter på 

arbetsmarknaden men tillämpningen är svag och omfattar inte den informella ekonomin. ILO:s Docent 

Work Country Programme (DWCP), vilket utgör ett ramverk för hur arbetsmarknadens parter ska 

arbeta för en bättre arbetsmarknad och sysselsättning, skrevs på av parterna i februari 2018.  

Portfölj  

November 2017 beslutades om nytt stöd till ILO med syfte att främja anständigt arbete i Rwandas 

informella ekonomi, med fokus på unga och kvinnor i urbana och peri-urbana områden.52 Insatsmålet 

är att öka kapaciteten för arbetsmarknadens parter och andra organisationer att verka för social dialog 

och anständigt arbete i den informella ekonomin, stärkta rättigheter på arbetsmarknaden, utöka det 

sociala skyddsnätet för arbetskraften samt förbättra arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Efter en del förseningar i uppstartsfasen genomfördes en inledningsfas under 2018 för att identifiera 

specifika branscher, samarbetspartners och ingångspunkter för insatsen. Baserat på analyser och 

rekommendationer från denna fas kommer insatsen att fokusera på bygg och konstruktion samt 

                                                      

50 FDG, pp. 4-7, 8-11  

51 AFR Narrative Report 

52 Promoting Decent Work in Rwanda’s Informal Economy, insatsnummer 51160122 
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skrädderi och textilbranschen. Möjligheter till synergier med andra insatser finns, såsom CORE och 

NEP, samt med Sidas globala stöd till ILO.  

4 Implikationer  

Rapporteringen avser det näst sista året av nuvarande strategi och den övergripande bedömningen är 

att strategigenomförandet, givet förutsättningarna varit framgångsrikt. Som även har rapporterats 

tidigare finns utmaningar och begränsningar kopplat till flera stödområden, både vad gäller externa 

faktorer men också interna.  

Genomförandet har i huvudsak följt den operationaliseringsplan vilken färdigställdes under 2016, 

vilket kan ses som både positivt och negativt. Omprioriteringar, avseende främst stödområde ett, har 

inte skett i nödvändig utsträckning, vilket dessvärre får effekter på Sidas nuvarande möjlighet att fullt 

ut uppnå målen i strategin. Vidare har det vid strategigenomförandet funnits ett relativt litet utrymme 

att tänka nytt, både vad gäller hur insatserna konstrueras i termer av hur de länkas mot resultaten men 

också avseende vem som implementerar. Denna utmaning togs upp redan under MtR.    

Utifrån Sidas erfarenheter av genomförandet av den pågående strategi lämnas följande förslag till 

förändringar av innehåll och utformning inför kommande strategi:  

- Bredare ansatser vilket möjliggör större flexibilitet: en av slutsatserna av den MDPA och den 

MtR vilken färdigställdes under 2018 var att en bredare ansats avseende strategins 

stödområden och delresultat möjliggör ökad flexibilitet avseende hur insatserna kan utformas. 

I flera fall förekommer överlappningar mellan delresultat och Sida efterfrågar därför öppnare 

skrivningar vilket ökar antalet vägval och därigenom skapar förutsättningar till att tänka nytt.  

- Definiera vad som skall uppnås men inte nödvändigtvis via vem eller hur: i nuvarande strategi 

har såväl stödområden som delresultat tolkats som snäva avseende hur insatser kan utformas 

om adekvata resultat i förhållande till strategin skall uppnås. Genom en tydlig inriktning på 

vad som skall åstadkommas skapas förutsättningar för en bättre balans mellan stödområden då 

det ibland inte varit möjligt att finna aktörer vilka kan genomföra de insatser Sida skulle 

förespråka.  

Sammantaget gör Sida bedömningen att en strategi med motsvarande period och strategibelopp, eller 

större, kräver justeringar i insatsportföljen inte minst vad gäller antal insatser. Insatser bör utformas så 

att de kan täcka fler resultatområden och perspektiven kan därmed också få bredare genomslag. Vidare 

bör Sidas kapacitet tas i beaktande redan vid arbetet med operationaliseringen av strategin så att 

rimliga förväntningar skapas för samtliga av strategins stödområden.  
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Annex 1: Strategiöversikt i tabeller och diagram (BISI P6 rapport) 

      

  

All data in report is per December 31, 2018. It is an annex to the Strategy Report submitted to the 
Ministry of Foreign Affairs. 

 

 

     

  

Average Annual Strategy 
Amount 2018: 

180 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2018: 212 772 KSEK 
 

  

     

 

Table 1.   Financial Overview 2018 per Area of Support/Objective in 
Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2018 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2018 
(KSEK) 

Total  212 772 
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Rwanda 
2015-2019 

A better environment, 
limited climate impact 
and greater resilience to 
environmental impact, 
climate change and 
natural disasters. 

Strengthened capacity of public 
institutions to contribute to 
environmental sustainability and 
greater resilience to climate 
change and environmental 
impacts 

20 080 

Strengthened capacity of civil 
society to work for openness, 
accountability and increased 
knowledge about the environment 
and climate change 

14 600 

Total 34 680 

Strengthened 
democracy and gender 
equality, and greater 
respect for human rights 

Strengthened capacity of civil 
society to promote greater popular 
participation and accountability, 
peace and reconciliation, and 
greater respect for human rights 

81 024 

Better quality of, and access to, 
free and impartial media, including 
an open internet 

5 663 

Strengthened capacity of 
Rwandan society to promote 
gender equality and enhance 
enjoyment of human rights, 
especially for women and girls 

13 600 

Total 100 287 

Better opportunities and 
tools to enable poor 
people to improve their 
living conditions 

Greater opportunities, particularly 
for women and young people, for 
decent work and productive 
employment and entrepreneurship 

40 047 

Increased access to services and 
support, particularly for women 
and young people, improving their 
opportunities to start and run 
commercial businesses 

24 275 

Strengthened competitiveness 
among producers and suppliers of 
goods and services 

6 310 

Enhanced opportunities for actors, 
such as social partners and 
others, to promote labour rights 

7 173 

Total 77 805 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 4th year with total duration of 5 years.   

 

  

  

 

  

       

   

 
 

 

       

 

 

     

        

  

Table 3.      Agreed Amounts per Area of Support for the Strategy 
Period 

 

 

 

 

 

      

   

Information on area of support/objective in strategies was phased into Sida’s systems 

starting 2012, but is incomplete up to 2015. This relates only to system generated data. 

Sidas contributions have always been assessed in relation to decided strategies incl. areas of 

support and objective (and previously areas and subareas). Correct information on division 

per area of support for 2015 and earlier is available in the previous strategy reports. 
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Table 4. Assessment of the Likelihood of Achieving the Contribution 
Objectives 

 

 

      

   

The two pie charts show the assessments of the likelihood of achieving the objectives of 
the contributions included in the strategy portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) 
accumulated disbursed amount. The data is system-generated and aggregated based on 
the Conclusion on Performance (CoP) in Trac. In connection with the CoP, the question of 
the likelihood of achieving the contribution objective is answered according to a four-point 
scale, namely: 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Not likely 

4. Not appraisable¹ 
 

 

  

      

       

   

 

 

 

 

  

     

 

      

 

    

 

* Agreements newer than one year are assessed as “very likely” by default. 

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 

are new and have no equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments 

made in Trac 6 are grey.  

***Note that this table does not include contributions and payments made under the 

frame of the previous strategy as is the case with table 1 and 2 as contributions that are 

phased out or are about to be phased out are not of interest for this type of analysis. 

 

¹ Assessment  "Not appraisable"  is justified in cases when: 

•There is not enough data to make an assessment (eg in difficult environments or late 

reports) 

•The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup 

d'état, extensive staff change of partner, corruption claim or similar.) 

•The contribution itself has changed significantly (eg, the goal, scope, or timeframe of the 

contribution has been changed) 
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Table 5.   Outcome on All Appropriations in the Selected 
Country/Region  
(incl. Country Allocation) 

 

   

 Anslagspost Utfall 2018 
(KSEK) 

Avtalad 
bemyndiganderam 
(KSEK) 

ID03 Partner 
country ENG 

Appropriation Outcome 
2018 
(KSEK) 

Agreed frame of 
Outstanding 
commitments 
(KSEK) 

Rwanda 103 Stöd genom svenska 
organisationer i det civila samh (7 1:1.5) 

13 497 9 690 

106 Afrika (7 1:1.9) 212 772 213 117 

113 Kapacitetsutveckling och Agenda 
2030 (7 1:1.28) 

1 322 678 

114 Forskningssamarbete (7 1:1.32) 31 746 39 665 

 Total 259 337 263 150 
 

   

The first three digits is a Sida-internal code. The numbers in brackets after the title is the 

appropriation number in the Swedish state budget, for example (7 1:1.6) is expenditure area 

7, appropriation area 1:1, appropriation 6 = Asia. Appropriations 30, 31 and 33 are 

managed by the MFA and administered by Sida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


