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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: Strategirapport år 1, årlig strategirapport och fördjupad strategirapport.  

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. 

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 år då varken en fördjupad översyn eller 

operationalisering genomförts.  
 

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

genomförts. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategi–

genomförandet 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.  

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. rapportering, reserapporter, studier, utvärderingar, analyser 

och anteckningar från partnermöten). 

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. 

 

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna mall använder genomgående begreppet strategimål i 
linje med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring resultatområden. Mallen använder 

dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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”Trafikljusen” är Sidas viktigaste signalsystem för att följa hur det går i strategigenomförandet. En 

bedömning görs för varje strategimål och ger en snabb överblick av nuläget. Bedömningen och 

motiveringen till denna utgör narrativet i resultatredovisningen (kapitel 3) i strategirapporten.   

I strategirapporten bedöms två aspekter: 

1. Utveckling mot strategimålet: Strategimålen anger vad Sidas arbete ska bidra till under en 

angiven strategiperiod och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. 

Trafikljusbedömning för utveckling mot strategimålet används för att få en snabb uppfattning om 

utvecklingstrender inom de målområden i kontexter där Sida är aktiv. Sidas insatser kan vara med 

och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi är aktiva, men det handlar ofta om större 

komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, regional och/eller global nivå, där ett stort 

antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen i kontexten. Trafikljusbedömningen 

och färgsättningen motiveras och beläggs utifrån tillgänglig statistik, källor eller rapporter. 

 

Bedömning av utvecklingstrender 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: Sidas strävan är att sätta samman och upprätthålla en relevant och väl 

avvägd portfölj i förhållande till utvecklingsutmaningar i respektive strategikontext, strategins mål 

och Sidas ambitioner avseende förväntade förändringar och resultat. Portföljens relevans, dvs. om 

Sida har satt samman en väl avvägd portfölj av insatser och aktiviteter som bedöms bidra till 

förändring i linje med strategimålet.   

 

Sida måste löpande justera sin förändringsteori och portfölj utifrån olika aspekter:             

(i) föränderlig kontext och sammanhang, (ii) efter den styrning som myndigheten får och  

(iii) beroende på om aktiviteter inte gett eller förväntas ge resultat. Trafikljusbedömningen och 

färgsättningen av detta trafikljus beaktar och utgår från dessa aspekter. 

 

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 

1. Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt 
motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 
naturkatastrofer 

Mål3  Portfölj4 

1.1 Stärkt förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster    

1.2 Förbättrad kapacitet för hållbarhet och minskad miljöpåverkan    

1.3 Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi    

1.4 Förbättrad tillgång till miljömässigt hållbara grundläggande 
samhällstjänster 

   

2. Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga 
rättigheter 

   

2.1 Stärkta demokratiska institutioner på nationell och lokal nivå    

2.2 Stärkt rättssäkerhet    

2.3 Stärkt kapacitet hos media och i det civila samhället     

2.4 Stärkt kapacitet för att främja jämställdhet och mänskliga rättigheter    

3. Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga personer att kunna 
förbättra sina levnadsvillkor 

   

3.1 Ökad produktivitet inom det småskaliga lantbruket    

3.2 Förbättrade förutsättningar till produktiv sysselsättning     

3.3 Förbättrad tillgång till social trygghet för människor som lever i 
fattigdom 

   

3.4 Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel och investeringar     

2 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
1 750 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
1 814 MSEK 

Antal insatser 2020: 
755 

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Demokratisk utveckling har under strategiperioden 2016–2020 fortsatt varit en utmaning. 

Presidentvalscykeln har en mycket stor inverkan på utvecklingen i landet. Även om val är tänkt äga 

rum 2022 så har en upptrappning av den politiska diskursen i form av olika utspel och positionering av 

olika aktörer märkts redan under det gångna året. Nya allianser bildas och är föremål för ständiga 

spekulationer. Handslaget mellan President Kenyatta och oppositionsledaren Odinga (2018) samt 

 

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.  
5 E-mail from Statistics@sida.se to James Donovan 2021-01-29. 
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Building Bridges Initiative med dess rekommendationer om hur Kenya kan bli ett mer inkluderande 

samhälle har satt igång en diskussion om behovet av ändringar i grundlagen. Dessa inkluderar en 

förstärkning av den verkställande makten, införandet av en premiärministerpost, en ökning i antalet 

parlamentariker, slopandet av platserna reserverade för kvinnor m.m. En folkomröstning i denna fråga 

är planerad att äga rum under 2021.  

År 2020 var onekligen ett ovanligt år, då covid-19 utbrottet och dess konsekvenser drabbade hela 

landets utveckling och därmed samarbetsstrategins genomförande. Kenya var förhållandevis tidigt ute 

med åtgärder för att motverka smittspridningen. Redan mot slutet av mars 2020 infördes 

utegångsförbud samt obligatorisk användning av munskydd. Flygplatsen stängdes och allt 

internationellt flyg upphörde. Alla uppmanades att arbeta hemifrån, skolorna stängde och 

introducerade distansundervisning. I takt med att smittspridningen ökade infördes ytterligare 

restriktioner som även kom att inkludera förbud av all rörelse mellan de tre största städerna i Kenya 

(Nairobi, Mombasa och Kisumu) under drygt två månader.  

Covid-19 och konsekvenserna av alla restriktioner började snart påvisa negativa effekter på 

utvecklingen i landet. Den ekonomiska tillväxten var negativ under sista kvartalet 2020, arbetslösheten 

och antalet fattiga ökade. Våldet i Kenya ökade, bl.a. könsrelaterat våld, bl.a. polisstyrkornas brutalitet 

i samband med det påtvingade utegångsförbudet6  och könsrelaterad våld, främst i hemmet. Flertal 

barn väntas inte återuppta sin skolgång. Deras framtidsutsikter försämras därmed. Tonårsgraviditeter 

och barnäktenskap har ökat. Barn, i synnerhet flickor, är speciellt utsatta.  

Under det gångna året drabbades även norra Kenya av en gräshoppsinvasion. Skördar förstördes och 

jordbruksproduktionen påverkades negativt. Genom det svenska humanitära anslaget finansierades 

bl.a. FAO:s stöd till krishanteringen i samband med en humanitär appel. 

I nära dialog med våra partners anpassades strategiportföljen. Ett flertal pågående insatser visade sig 

vara genomförbara och fortsatt relevanta för att avstyra och hantera konsekvenserna av covid-19. 

Vissa insatser omprogrammerades. Sociala skyddsnätsprogram fick särskild uppmärksamhet. Den 

kenyanska regeringen sjösatte flera räddningsprogram riktade till de allra fattigaste och mest utsatta 

delarna av befolkningen, och Sida utökade sitt pågående stöd inom detta område. Genom ökat stöd till 

vatten- och hygienåtgärder gavs också låginkomsttagare i urbana högriskområden möjlighet att 

förebygga fortsatt smittspridning.  

Korruptionen i Kenya förblir endemisk. Enligt Transparency Internationals senaste Corruption 

Perceptions Index-mätningar, har Kenya förbättrats marginellt, från plats 27 av 100 möjliga poäng år 

2012 till 31 poäng år 2020.7 Rapporten fastställer även ett samband mellan ett lands placering i denna 

rangordning och dess kapacitet att framgångsrikt hantera covid-19. Korruptionsutredningarna av 

Kenya Medical Supply Authority (KEMSA) pågår och det finns ett flertal korruptionsmisstankar och -

utredningarna mot seniora företrädare för hälsoministeriet. 

Kenyas statsskuld har ökat snabbt de senaste åren på grund av återkommande budgetunderskott och 

stora infrastrukturinvesteringar. Det finns indikationer på att dessa infrastruktursatsningar, exempelvis 

 

6 John-Allan Namu and Tess Riley, “Nine weeks of bloodshed: how brutal policing of Kenya's Covid curfew left 15 dead,” 
The Guardian (2020-10-23) 
7 “2020 Corruption Perceptions Index reveals widespread corruption is weakening COVID-19 response, threatening global 
recovery,” www.transparency.org, 2021-02-02. 
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järnvägsbyggnationerna, har varit orimligt dyra. IMF bedömer nu risken för att Kenya inte kan betala 

räntorna på statsskulden som hög8, från att tidigare ha bedömts vara måttlig. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Det offentliga utvecklingsbiståndet till Kenya uppgick 2018 till USD 2,5 miljarder eller 2,9 procent av 

Kenyas bruttonationalinkomst. I jämförelse var Sveriges totala stöd till Kenya USD 65,3 miljoner 

2018, varav USD 39,5 miljoner inom den bilaterala strategin. De flesta bilaterala och multilaterala 

biståndsaktörerna är på plats i Kenya. Sverige är den tionde största givaren och den tredje största 

givaren bland EU-medlemsstaterna.9  

Den svenska ambassaden deltog aktivt i givarkoordinering, inklusive övergripande samordning, inom 

EU-kretsen (där även EU-finansierade insatser följs upp) och i relevanta sektorspecifika arbetsgrupper. 

Den svenska ambassaden var till exempel ordförande i givargruppen för jordbrukssektorn, 

givargruppen mot korruption samt regeringens och givarnas gemensamma arbetsgrupp för 

klimatförändringar. Vidare deltog den svenska ambassaden i grupper om val, mänskliga rättigheter 

och demokrati, jämställdhet, vatten och socialt skydd. Generellt fungerar givarkoordineringen bra, 

men den kenyanska regeringens deltagande i vissa forum är långt ifrån tillfredsställande; gemensamma 

ansträngningar görs för att få en mer lämplig struktur.  

EU-delegationens stöd till jordbrukssektorn handläggs via svenska ambassaden och Sida är en av de 

största givarna på området. Detta innebär att Sida har en stark röst i strategiska diskussioner om 

sektorns utveckling.10  

Innovativa och katalytiska instrument som offentlig-privata utvecklingspartnerskap (PPDP) och 

garantier ingår i stor utsträckning inom det svenska utvecklingssamarbetet. Ett exempel är ett program 

inom produktiv sysselsättning med anständiga villkor, som kan liknas vid en storskalig PPDP. 

Ungdomar som lever i fattigdom utbildas och matchas med över 350 företag i behov av kvalificerad 

arbetskraft.  

Bredare relationer med Kenya har utvecklats under senaste åren. Några konkreta resultat är:  

• Ett Sida-stött PPDP med Tetra Laval för att stärka kapacitet, effektivitet och hållbarhet i 

Kenyas mejerisektor.  

• City of Nairobi’s Bus Rapid Transport Project, där Swedfund förväntas göra en förstudie för 

en av de planerade busslinjerna, som så småningom kan leda till beställning av svenska bussar 

och Sida-stödda utbildningar för förare, mekaniker osv. 

• Samarbete med de svenska myndigheterna Skatteverket, Statistiska centralbyrån och 

Kriminalvården, och tidigare även Rikspolisstyrelsen och Svenska Kommuner och Regioner.  

 

8 “Kenya: Request for Disbursement Under the Rapid Credit Facility” (IMF, April 20, 2020). 
9 Net ODA received 2018 (current USD) and net ODA received 2018 (% of GNI), World Bank Open Data, 2021.  Open Aid, 
2021. 
Table 1. Net ODA received (% of central government expense) 2018, World Bank Open Data, 2021, data.worldbank.org. 
Bisi report P6 to the Strategy Report 2018; Conversion rates - Exchange rates - OECD Data; Net ODA received 2018 
(current USD), World Bank Open Data, 2021. European Joint Cooperation Strategy with Kenya 2018-2022. Top Ten Donors 

of Gross ODA for Kenya, 2017-2018 average, Aid at a Glance, OECD, 2021.  51110109 Agricultural Sector Support II. 
10 51110109 Agriculture Sector Support II 
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2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Bisi-rapport P6, tabell 5: Av de SEK 455 miljoner som Sida utbetalade till Kenya 2020 ingår 87 

procent inom strategin för utvecklingssamarbete, medan 7 procent var stöd via svenska 

civilsamhällesorganisationer och 5 procent humanitärt stöd. 

Ett flertal miljö- och klimatinsatser i Kenya finansieras från svenska regionala och globala strategier. 

Till exempel bygger regionalt stöd via FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) motståndskraft hos de 

som har en otrygg livsmedelsförsörjning, genom att stärka kapacitet och system på nationell och 

länsnivå. Synergier finns även med strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika 

söder om Sahara och samarbete sker mellan flertal bilaterala strategier i Afrika om demokratiskt 

utrymme, mänskliga rättigheter och människorättsförsvarares utsatthet. 

Det svenska humanitära stödet till Kenya består av insatser som främst riktar sig till flyktingar i lägren 

Kakuma och Dadaab. I anpassningen av strategiportföljen till covid-19 identifierades synergier mellan 

humanitära insatser och det långsiktiga utvecklingsinsatser. Ett nytt avtal undertecknades med 

UNICEF11 för att förhindra spridning av viruset i prioriterade marginaliserade områden i Nairobi och 

Nakuru. Initiativet bygger på befintliga program, säkerställer att införda åtgärder är hållbara bortom 

den omedelbara krisen och stärker UNICEF:s roll som krissamordnare i vatten-, sanitet- och 

hygiensektorn. 

3 Resultatredovisning 

Under 2020 har verksamheten ägnats åt analysarbete och strategiunderlaget till den nya svenska 

samarbetsstrategin; samt anpassning och omprogrammering av den befintliga strategiportföljen för att 

bemöta de behov som uppstod i samband med covid-19. 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Bisi-rapport P6, tabellerna 1, 3 och 4: År 2020 betalade Sida ut nästan SEK 390 miljoner under 

strategin, vilket är 111 procent av det genomsnittliga årliga strategibeloppet. Från 2016 till 2020 

betalade Sida i snitt ut 103,6 procent av de genomsnittligt tillgängliga medlen inom femårsstrategin.  

Tabell 1 och 3. I enlighet med operationaliseringsplanen har ambassaden strävat efter att vid slutet av 

strategiperioden fördela 30, 40 och 30 procent av de finansiella resurserna till de tre fokusområdena 

miljö/klimat, mänskliga rättigheter/demokrati/gender och möjligheter/verktyg för de fattiga. År 2020 

betalade Sida ut något mindre än planerat på miljö/klimat och mänskliga rättigheter/demokrati/gender 

och något mer på möjligheter/verktyg för de fattiga, dvs. 26 %, 35 % respektive 39 %, jämfört med 22 

%, 41 % och 37 % år 2019.  

Tabell 4. Två insatser bedöms osannolikt kunna uppnå alla sina mål, 51110060 Kenya Symbiocity 

Program och 11274 Energy for the Poorest – Pilot.  

• Kenyas SymbioCity-program förväntas uppnå flera, men inte alla, av de ursprungliga 

programmålen. Insatsen är föremål för noggrann uppföljning och stödjande aktiviteter för att 

 

11 14318 UNICEF Water, Sanitation & Hygiene Response to COVID-19 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

9 

 

maximera måluppfyllelse. I de deltagande länen har nu lokala förändringsprojekt utformats 

och bedöms sannolikt slutföras framgångsrikt under 2021.12  

• Pilotprojektet Energi för de fattigaste ska ge utsatta grupper tillgång till solenergi genom att 

tillhandahålla en villkorad kontantbetalning för att köpa ett hem-solenergisystem på 

avbetalning. Betalningarna sker via regeringens nationella sociala skyddsnätsprogram. Under 

andra halvåret 2019 och första kvartalet 2020 skedde betydande förseningar i regeringens 

betalningar, och så även i de villkorade kontantbetalningarna. Detta ledde till att många 

solenergianvändare avstängdes på grund av uteblivna avbetalningar. Vid pandemins utbrott 

gjorde regeringen alla försenade betalningar, och åtgärder övervägs för att undvika liknande 

problem i framtiden.13 

3.1 Stödområde 1: Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan 

och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, 

klimatförändringar och naturkatastrofer 

3.1.1. Mål 1.1: Stärkt förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster 

Strategimål  

Totalt 80 procent av Kenyas yta har torrt eller halvtorrt klimat. Människors försörjning och 

livsmedelssäkerhet är i huvudsak beroende av naturresurser. Det finns dock ett flertal hot mot denna 

försörjning med ett ökat befolkningstryck, urbanisering och markförstöring. Förvaltning av 

naturresurser är ineffektiv. Detta har resulterat i förlust av biologisk mångfald vilket även förvärras av 

klimatförändringarna. 

De senaste regnperioderna har varit mycket goda i Kenya, och under 2020 resulterat i rekordartad 

grönska som inneburit goda förutsättningar för både natur, boskap, och jordbruk. Grönskan bidrog 

dock negativt till en intensifierad och utdragen invasion av ökengräshoppor, som orsakat stor förödelse 

framför allt i norra Kenya.  

Under ”superåret för biodiversitet” 2020 har Kenyas regering och miljöministerium arbetat med sina 

åtaganden inom ramen för konventionen om biologisk mångfald. 

Portfölj  

Portföljens sammansättning bedöms vara relevant. 

Under perioden augusti 2019–juli 2020 nådde IMARA-programmet för integrerad hantering av 

naturresurser för motståndskraft i torra och halvtorra områden14 14 000 hushåll organiserade i 475 

grupper under de olika programkomponenterna. Programmet fokuserade på försörjning och 

motståndskraft, hållbar naturresurshantering, fred och samhällsstyrning. 

Stöd ges till 3034 hushåll inom fem naturresursbaserade värdekedjor, tillsammans med andra 

närstående komponenter som ökar hushållens inkomster. De 35 hushåll som fick symaskiner under 

 

12 51110060 Kenya Symbiocity Programme. Leif Danielsson, Tim Greenhow and Lucy Njigua, Mid Term Review of 
SymbioCity Kenya: The Sustainable Urban Development Programme in Kenya – 2015-2018 (Embassy of Sweden, Nairobi 
and FCG Sweden AB, 2 februari 2018). Swedish Association of Local Authorities and Regions and Council of Governors, 
“SymbioCity Kenya Annual Report July 2018 – June 2019” (September 2019), pp 15 – 18.  
13 11274 Energy for the Poorest Pilot. UNICEF Annual Report June 2020. 
14 12013 Sustainable Natural Resource Management for Climate Resilience, “Integrated Management of Natural Resources 
for Resilience in the ASAL (IMARA) Year 2 Annual Report” August 2019–July 2020. 
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pandemin har redan ökat sina månadsinkomster med SEK 2400 i genomsnitt. Antalet grupper som 

deltog i spar- och låneaktiviteter fördubblades nästan till 37 och antal medlemmar fördubblades till 

715 (varav 661 kvinnor). Medlemmarna utbildades och kunde få tillgång till KES 1,5 miljoner (SEK 

130 000) för att investera i inkomstgenererande aktiviteter. Flera investeringar rapporteras som 

framgångsrika. 

Sedan programstart har nästan 25 000 träd planterats och skyddats på 150 hektar. 4500 träd 

planterades i avskogade områden i Samburu län, gräs såddes på 3 000 hektar och invasiva arter 

rensades bort på 4700 hektar. 21 vattenförsörjningsprojekt för såväl nybyggnation som rehabilitering 

utformades, varav hälften är under upphandling och hälften redan var under genomförande i mitten på 

2020. Programmets fredsbyggande- och konfliktlösningsaktiviteter involverade 2700 personer 

(inklusive 730 kvinnor) och berörda myndigheter. Mer än tio fredsavtal utvecklades och 

undertecknades för genomförande. 

3.1.2. Mål 1.2 Förbättrad kapacitet hos offentliga institutioner och andra 

aktörer på nationell och lokal nivå att bidra till miljömässig hållbarhet, 

ökad motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 

naturkatastrofer samt minskad klimatpåverkan 

Strategimål  

Kenya har höjt ambitionerna för utsläppsminskningar till 2030 i de under året uppdaterade nationella 

åtaganden inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)15. 

Prioriteringsordningen för anpassningsåtgärder har uppdaterats. Detta väntas påskynda mobilisering 

och koordinering av resurser för sektorövergripande klimatåtgärder i landet. I den nationella 

handlingsplanen för klimatförändringar (NCCAP 2018–2022) prioriterar den kenyanska regeringen att 

förbättra kapaciteten att handskas med klimatförändringarna på länsnivå.  

Kenyas miljöministerium återupptog under året kontakterna med gruppen av intresserade 

utvecklingsfinansiärer. Danmark har lämnat över viceordförandeskapet i miljögruppen till USAID, 

och Sverige träder in som viceordförande i den återupplivade klimatgivargruppen. 

Portfölj  

Portföljens sammansättning bedöms vara relevant.  

Under County Climate Change Fund-mekanismen har länen mandat att avsätta 1–2 procent av sin 

utvecklingsbudget för att hantera lokala samhällens sårbarhet för klimatförändringar. Målet med 

AdaConsortium16 var att bygga upp kapaciteten hos nationella, läns- och lokala institutioner för att 

göra detta. Insatsen slutade i februari 2020 med 98 procent av de kumulativa avsedda målen uppnådda. 

Sju län etablerade en gemensam County Climate Change Fund med sina medel för klimatsårbarhet. 

Åtta län slutförde och validerade klimatinformationsplaner. Över 100 lokalt prioriterade offentliga 

investeringar (huvudsakligen i vatten) genomfördes i länen, vilket direkt gynnade en halv miljon 

människor. Länens finansiering om KES 577 miljoner (SEK 48 miljoner) i den gemensamma County 

Climate Change Fund kompletterades med Sidas SEK 20,4 miljoner. En beredning av insats pågår för 

 

15 December 24, 2020, 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Kenya%20First/Kenya's%20First%20%20NDC%20(updated

%20version).pdf 
16 11085 AdaConsortium Bridging. “Closeout Report – 1st August 2018 to 29th February 2020”. 
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en nationell uppskalningsfas av det framgångsrika pilotstödet i samarbete med nyckelaktörer som 

Kenyas finansministerium och Världsbanken17. 

Under 2019 (rapporterat under 2020) genomförde Världslivsmedelsprogrammets (WFPs) Capacity 

Strengthening for Disaster Risk Reduction and Resilience Program 2018–202218 ett flertal planerade 

aktiviteter. Inom programmet identifierade och registrerade länen gemensamt 390 000 personer i 

målgruppen, varav 348 000 får kapacitetsförstärkning inklusive utbildning. WFP utvecklade tekniska 

handböcker och handledarguider om motståndskraftiga försörjningar och stödde etablerandet av 

livskraftiga, naturresursbaserade värdekedjor. WFP arbetade vidare med att utforma och implementera 

evidensbaserade program, att granska och utveckla policyer, strategier och lagstiftningsramar, att 

samordna strategiskt, att länka delar av programmet och att stärka system. 

Civil Society Urban Development Platform (2015–2020)19 arbetar för att främja civilsamhällets 

organisationers kompetens att påverka lokal styrning och planering i stadsområden. Kumulativt genom 

åren har över 3500 CSOs tagit till sig en unik modell för lokal dialog, som har nu spridit sig till 21 län. 

Samarbetet mellan professionella organ, den privata sektorn och icke-nationella myndigheter har 

bidragit till att inrätta och stärka 59 kommunkommittéer. I samarbete med National Cooperative 

Housing Union förvärvade 544 personer egna hem genom kooperativ för utsatta personer. Unionens 

primära bostadskooperativa modell har antagits av den nationella regeringen som en del av arbetet 

med att leverera prisvärda bostäder under Big 4-agendan. Genom det nationella talangprogrammet 

Talanta Mtaani har över 1600 unga kvinnor och män fått utbildning för ungdomsutveckling. 38 har 

fått teknisk och yrkesinriktad utbildning och av dessa är 20 är nu anställda. 

Till resultatet bidrar även andra insatser såsom SymbioCity (51110060) och Agriculture Sector 

Development Support II (51110109), som en följd av att klimatfrågan integreras i portföljen. 

3.1.3. Mål 1.3 Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi 

Strategimål  

Under de senaste 20 åren har Kenya gjort stora framsteg för att öka tillgången till elektricitet. I dag har 

nästan 75 procent av befolkningen tillgång till el, och Kenya är på väg att nå en anslutningsgrad på 

80–90 procent till 202220. Reformer som inleddes på 1990-talet, vilka skapat förutsättningar för den 

privata sektorn att investera i energisektorn, särskilt i elkraftproduktion, har bidragit till denna 

utveckling21. En ny energimarknadslag, som antogs 2019, har befäst förutsättningarna för fortsatt 

energisektorutveckling. Detta genom en fördelning av geotermiska royalties som tillfaller 

lokalbefolkningen, möjligheter för den privata sektorn att delta i utbyggnad av elöverföringssystemet 

och ett system av inmatningstariffer för kraftproduktion från förnybara energikällor. En återstående 

utmaning är att nå de allra fattigaste kunderna som i allmänhet bor i områdena som är svåra att nå. 

Någon form av subventionssystem kommer med sannolikhet att krävas. Produktiv användning av el, 

framförallt på landsbygden, är underutvecklad och går hand i hand med fortsatt 

landsbygdselektrifiering och ekonomisk utveckling.  

 

17 14698 Financing Locally Led Climate Action (FLLCA) 
18 11798 World Food Programme Capacity Strengthening for Disaster Risk Reduction and Resilience. “SIDA-WFP Annual 
Report 2019 (November 2018 to December 2019)” 
19 51110061 Civil Society Urban Development Platform. CSUDP Completion Report, 2020 
20 International Energy Agency, https://www.iea.org/countries/kenya 
21 World Bank, “Maximizing Financing for Development in Action: The Kenya Energy Sector Experience,” website (April 
18, 2019). 
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Oförädlade biobränslen står för en stor del av Kenyas energibehov både inom hushålls- och 

industrisektorerna. För närvarande använder endast cirka 20 procent av hushållen moderna, rena 

matlagningsalternativ22.  

I Kenyas bioenergistrategi 2020–2027 ingår åtaganden om att tillhandahålla allmän tillgång till 

moderna biobränslen inklusive rena alternativ för matlagning och hållbar produktion. Även utveckling 

av bioenergi, biodrivmedel och avfallsenergiutvinning ingår23.  Kenya har även lanserat en 

energieffektiviseringsstrategi 2020–2025 för att stärka landets energisäkerhet. I målsättningen ingår 

bl.a. att minska kostnaderna för energiimporter, belastningen på det nationella elnätet, 

avverkningstrycket på landets skogar samt för att minska föroreningar från energiproduktion och 

bränsleförbrukning24. 

Portfölj  

Två energiinsatser bidrar till att öka tillgång till förnybar el för fattiga människor som bor i områden 

utanför det nationella elnätet. Inom African Enterprise Challenge Fund, erbjuds incitament för 

elleverantörer att nå de allra fattigaste genom resultatbaserad finansiering. Projektet lanserades i 

december 2020 och kontrakt för elproduktion tilldelades under andra kvartalet 2021. Som en respons 

till covid-19, har Sida gett ett bidrag på SEK 20 miljoner till Challenge Fund’s COVID-19 Rapid 

Emergency Fund. Denna erbjuder elleverantörer rörelsekapital och tekniskt stöd för att kunna fortsätta 

verka under pandemin, vilket bevarar arbetstillfällen och elförsörjningen25.  

Den andra insatsen genomförs inom ramen för Kenyas sociala trygghetssystem och ger kontanter till 

de fattigaste hushållen med barn i skolåldern, förutsatt att bidraget spenderas på solenergi. I juni 2020 

hade programmet installerat 1669 solenergisystem i hushåll i Kilifi och Garissa län, med totalt 8460 

barn i målgruppen. Återbetalningsgraden för systemen minskade från 75 procent till 70 procent, främst 

på grund av förseningar i statlig finansiering. Båda initiativen bygger på Kenyas välutvecklade 

marknad för el utanför nätet26. 

3.1.4. Mål 1.4 Förbättrad tillgång till miljömässigt hållbara grundläggande 

samhällstjänster 

Strategimål  

Kenya har långt kvar innan man når sina nationella mål för tillgång till vatten, sanitet och hygien. 

Vikten av dessa grundläggande samhällstjänster har lyfts i många sammanhang inte minst p.g.a. 

pandemin. Trycket på ansvariga att leverera dessa tjänster har ökat. Den nationella krishanteringen 

innefattade bl. a. instruktion om att vatten skulle distribueras gratis till fattiga områden och att inga 

kunder skulle kopplas bort från service p. g. a. obetalda räkningar. Detta har lett till en allvarligt 

fördjupad finansiell kris vid många vattenbolag. Nya utvecklingsinitiativ i sektorn består av krishjälp 

till vattenbolag och ambitionen att grön återhämtning (building back better). 

 

22 Clean Cooking Alliance 
23 November 2020, Bioenergy: Kenya government targets clean cooking for all in eight years | DIRAJ 
24 September 2020, kenya-national-energy-efficiency-and-conservation-strategy-2020.pdf (unepdtu.org) 
25 REACT RBF progress update (27/10 2020); REACT SSA Kenya Relief Fund update (26/10 2020) 
26 51050106 AECF 2017-22 Renewable Energy and Adaptation to Climate Technologies (REACT). 11274 Energy for the 
Poorest. UNICEF 2019 Annual Report. 

https://www.cleancookingalliance.org/country-profiles/focus-countries/4-kenya.html
https://diraj.org/stories/bioenergy/
https://unepdtu.org/wp-content/uploads/2020/09/kenya-national-energy-efficiency-and-conservation-strategy-2020.pdf
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Inom avfallshantering har arbetat fortsatt under året. Förslag på policyramverk och regelverk har tagits 

fram för att främja övergången till cirkulära flöden. Den privata sektorn har deltagit aktivt. Efterfrågan 

på cirkulära lösningar beror till stor del på bristen på avfallsupplag i många städer. 

Portfölj  

Portföljens sammansättning bedöms vara relevant. De urbana insatserna håller på att fasas ut, då de 

härrör från strategiperioden innan 2016. 

Avfallsinsatsen27 avslutades efter en inledande fas. Genomförbarhetsstudien har bearbetats och det 

nätverk som upparbetades för att finna alternativa sätt att stödja detta fortsatt högintressanta område.  

Efter att Svenska Kommuner och Regioner planenligt avslutat SymbioCity Kenya-projektet28 i 

december 2019 har Kenyas motsvarighet Council of Governors självt fortsatt driva färdigställandet av 

pilotprojekten tillsammans med de sju deltagande länen/städerna. Positiva framsteg har uppnåtts vid 

slutet av 2020; samtliga pilotprojekt är framgångsrikt upphandlade och under genomförande. Detta 

tyder på ägarskap och att det omfattande kapacitetsbyggandet genom åren faktiskt gett resultat. 

Portföljen i vattensektorn uppvisar en fortsatt god balans mellan ansvarstagare och rättighetsbärare. 

Den nya fasen av samarbetet med det kenyanska civilsamhället i vattensektorn29 påbörjades under 

2020, trots svårigheter p.g.a. covid-19. Bl.a. har konsultationsprocesser och utbildning för 

marginaliserade grupper varit svåra att genomföra under pandemin. Vissa medel har omallokerats till 

internetbaserade seminarier.  

Samarbetet med Water Sector Trust Fund30 för vatten, sanitet och vattenresursförvaltning på 

landsbygden gick in i ett sista förlängt år, under vilket ytterligare insatser för att säkra hållbarheten i 

projekten genomförs, liksom speciella insatser för att förhindra spridning av coronavirus. Under året 

2019/2020 rapporterades särskilt goda resultat vid lokalt lett arbete för att öka tillgång till 

grundläggande sanitet och värdig hygien (community-led total sanitation). Av de 265 byar som deltog, 

certifierades totalt 230 byar där ingen längre uträttar sina behov utomhus. 

En ny insats om SEK 15 miljoner avtalades med UNICEF31 med syfte att förhindra spridning av 

coronaviruset under 2020/2021. I insatsen ingår förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien. 

Lärdomar från kombinationen av det humanitära och långsiktigt utvecklingssamarbete kommer att 

följas upp. 

Arbete pågår för lansering av garantistödda Kenya Pooled Water Fund-obligationer. Både det globala 

moderprogrammet Water Financing Facility och ambassadens garantipartner USAID har under 2020 

utvärderat processen. 

 

27 11797 Circular Economy 
28 51110060 Kenya SymbioCity Programme 
29 13032 KEWASNET Water Governance Support Programme 2. 
30 51110042 Water Services Trust Fund (WSTF) Rural Water, Sanitation and Water Resources Management, Draft Annual 

Rural Harmonized Report FY 2019/2020, 2020. 
31 14318 UNICEF Water, Sanitation and Hygien Resposne to Covid-19. 
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3.2 Stödområde 2: Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad 

respekt för mänskliga rättigheter 

3.2.1 Mål 2.1 Stärkt demokratiska institutioner på nationell och lokal nivå 

Strategimål  

Kvaliteten på samhällsstyrningen är blygsam i Kenya. Kenya fick -0,38 på en skala från -2,50 till 

+2,50 i Världsbankens Government Effectiveness Index 2019, vilket placerade Kenya i de nedersta 38 

procenten av 214 undersökta länder.32  

En studie om makt och korruption i Kenya, finansierad av Sida under 2020, bekräftar att korruptionen 

i landet är endemisk. En stor skandal kring missbruk av medel ämnat för covid-bekämping har redan 

avslöjats. Grupper med makt har ett intresse av att bibehålla status quo, och rädslan för att återvända 

till 2007-års våld hämmar försök att ändra systemet i grunden. Det finns tecken på ”statskapning”, där 

härskande nätverk och kommersiella aktörer utnyttjar offentliga institutioner för egen vinning. 

Samtidigt finns det också exempel på personer i ledande ställning som är framstående 

korruptionsmotståndare. Studien rekommenderar Sida att integrera åtgärder mot korruption i hela 

Kenya-portföljen. Vidare bör övervägas specifikt stöd för Kenyas antikorruptionssystem både på 

nationell och länsnivå liksom för det civila samhället och media.33  

Decentralisering av statliga funktioner till länen började 2013. Länen har haft en märkbar inverkan på 

det kenyanska samhället, men är fortfarande mycket svaga, att döma av den kenyanska riksrevisorns 

årsrapporter och antalet länsguvernörer som utreds för brottslig verksamhet.  

Grovt överoptimistiska skatteprognoser och mål för skatteuppbörd resulterar regelbundet i 

kontantunderskott och plötsliga nedskärningar i de offentliga utgifterna. Covid-19 har minskat 

skatteintäkterna avsevärt. Kenya Revenue Authority fortsätter att kämpa med korruptionsskandaler. 

Portfölj  

Ett nytt stöd till decentralisering via UNDP, UNICEF och UN Women startade i slutet av 2019. Efter 

en begäran från regeringen och länen, reviderades programmet tillfälligt för att svara på akuta behov 

orsakade av covid-19. Det tillfälliga programmet tillhandahåller riktad information för olika 

befolkningsgrupper för att förbättra medvetenheten om covid-19, samtidigt som det möter behov inom 

hälsosektorn, på jämställdhetsområdet och m. a. p. personalresurser, på nationella nivån, länsnivån och 

lokala nivåer.34  

Installationen av Data Warehouse and Business Intelligence vid Kenya Revenue Authority, 

finansierad av Sida, är nästan färdigställd. KRA:s kapacitet för riskbaserat arbete har förbättrats 

 

32 World Bank, Worldwide Governance Indicators, Government Effectiveness Index, 2021. 
33 Jamie Smith and Otto N. Williams, “Corruption and the Marginalisation of the Interests of the Poorest in Kenya: power 
structures that support the status quo” (FCG Sweden, 1 September 2020). Andres Schipani, Joseph Cotterill and Neil Munshi, 
“Africa’s Covid-19 corruption: ‘Theft doesn’t even stop during a pandemic’”, Financial Times (1 September 2020). 
34 Contribution 11331 Consolidating Gains and Deepening Devolution via UNDP 2019-2022. United Nations Kenya, 

“Consolidating Gains and Deepening Devolution in Kenya (UNDP-UNICEF-UN WOMEN Joint Devolution Programme 
Response to the Covid-19 Crisis) – April – September 2020,” Activity Progress Update, August 2020. 
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avsevärt. En inledande prövning av riskanalys och fallhantering vid KRA identifierade SEK 25 

miljoner i obetalda skatter under 2019.35  

En utvärdering av samarbetet mellan Kenya National Bureau of Statistics och Statistiska centralbyrån 

fann att det varit mycket relevant, effektivt och framgångsrikt för att stärka KNBS produktion av 

statistiska data och analyser gällande Kenyas socioekonomiska utveckling. Det har gjorts viktiga 

förbättringar i tekniska och metodiska verktyg, i statistiska produkter och publikationer och i 

organisationsprestanda.36 

3.2.2. Mål 2.2 Stärkt rättssäkerhet 

Strategimål  

Regeringens respekt för demokrati- och mänskliga rättigheter har minskat under perioden. Åtgärder 

för att motverka corona-19s smittspridning har varit mycket långtgående och i stora stycken påverkat 

människors friheter och rättigheter. Det är enligt FN-stadgarna möjligt att göra sådana tillfälliga 

inskränkningar, men de måste stå i proportion till syftet att minska smittspridningen.  

I samband med covid-19 har det redan utmanande arbetet att försvara demokrati och mänskliga 

rättigheter blivit ännu svårare. Människorättsförsvarare och journalister har blivit måltavlor för 

kränkningar, hot och arresteringar, inte sällan med pandemin som ursäkt. 

Den utbredda korruptionen är ett ständigt överhängande hot mot rättsstatens principer, framför allt för 

människor som lever i fattigdom och är särskilt sårbara.  

Reformviljan inom polisen förblir låg. 

Portfölj  

Samarbetet mellan den kenyanska och den svenska kriminalvården37, som syftar till att införa ett 

modernt, effektivt, evidensbaserat och mänskligt sätt att hantera fångar, har inte varit verksamt under 

2020 på grund av utdragna avtalsfrågor.  

Raoul Wallenberg Institutets program38 kunde ej genomföras under första delen av året enligt plan 

p.g.a. pandemin. Därefter återupptogs aktiviteterna. Under första kvartalet 2021 beräknas insatsen 

genomföras enligt plan.  

Delar av Diakonias demokrati- och mänskliga rättighetsprogram39 fokuserar på polisväsendet, 

inklusive reformer, antikorruptionsutbildning, granskning av tjänsteutövande gentemot 

marginaliserade grupper och åtgärder mot diskriminering av HBTIQ-grupper. En av de utförande 

organisationerna, Transparency International Kenya, återlanserade under hösten Anonymous Reporting 

Information System tillsammans med Internal Affairs Unit inom polisväsendet. Systemet möjliggör för 

människor att digitalt och anonymt anmäla felaktigheter och misstankar kring polisens utövande. En 

 

35 51110081 Kenya Revenue Authority Data Warehouse and Business Intelligence. Kenya Revenue Authority, “Data 
Warehouse and Business Intelligence (DWBI) Project: Revised Annual Progress Report: January 2019 – December 2019,” p. 
6. Kenya Revenue Authority, “Data Warehouse and Business Intelligence (DWBI) Project: Mid-Year Progress Report: 
January 2020 – June 2020”. 
36 Frans van Gerwen and Norah Madaya, “Evaluation of Cooperation Between Kenya National Bureau of Statistics and 
Statistics Sweden Since 2014” (FCG Sweden, 2020-06-26). 51110063 Kenya National Bureau of Statistics and Statistics 
Sweden I, 11333 Kenya National Bureau of Statistics and Statistics Sweden II. 
37 51110080 och 13234 Support to prison reform through Kriminalvården SPPS 2015–2018 resp 2020-2023. 
38 51110067 Raoul Wallenberg Prisons programme 2015–2019 och planerat 13243 Raoul Wallenberg Prisons programme 

2020-2023. 
3911720 Diakonia. 
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framgång i arbetet är att det kenyanska inrikesdepartementet finansierar tjänsten i sin helhet sedan 

systemets återupptagande. 

Stöd fortsätter till rättsliga reformer, särskilt digitalisering av domstolarnas arbete, via International 

Development Law Organization. Ett viktigt resultat var minskad eftersläpning av överklagade fall och 

en utveckling av rättsväsendets strategiska plan. Oslo Centre biträdde Office of the Registrar of 

Political Parties i översynen av policyramverket. Vidare har de politiska partierna fått stöd i översynen 

av deras stadga och en decentralisering av partiarbetet. 40.  

3.2.3. Mål 2.3 Stärkt kapacitet hos media och i det civila samhället att verka för 

en demokratisk utveckling och ansvarsutkrävande 

Strategimål  

Det civila samhällets utrymme förblir delvis inskränkt, vilket hindrar civilsamhällets organisationers 

arbete. Regeringen har fortfarande inte genomfört Public Benefits Organisation Act från 2013. 

Yttrandefriheten är ständigt pressad och begränsad på grund av politisk inblandning. Pandemin har 

ytterligare förvärrat situationen.  

Portfölj  

Sida ger stöd till ett 50-tal organisationer i det civila samhället genom två plattformar som förvaltas av 

ForumCiv resp Diakonia. Insatserna syftar till att stärka det civila samhällets röst, ansvarsskyldighet, 

jämställdhet och respekt för de mänskliga rättigheterna41. Till exempel har ForumCiv genom sina 

implementerande partners Wajibu Wetu Programmme bidragit till mediala fördömanden av 

polisbrutalitet; genom Talanta Africa and Kwacha Africa spridit information och kunskap om 

smittspridning och hygien; genom Haki Africa, Manyatta Youth Entertainment and InformAction 

dokumenterat kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med pandemin. Centre for Rights 

Education and Awareness, Dandelion Africa, Wangu Kanja, Collaboration of Woment in 

Development, Isiolo Gender Watch jobbar mot den starkt ökade förekomsten av könsbaserat våld, 

genom rapportering, dokumentation och rättssäker hantering av anmälda ärenden. InformAction har 

bildat community action teams som övervakar och följer upp de lokala samhällens prioriteringar och 

brott mot mänskliga rättigheter med de ansvariga myndigheterna i Isiolo och Nyeri län. Kwacha 

Sisters förespråkar och följer upp jämställd samhällsstyrning i Kilifi County. Centre for Rights 

Education and Awareness och Haki Africa genom närvaro i huvudstaden, kunna föra en dialog med 

regeringen och säkerställa engagemang för jämställdhet och mot våldsam extremism.42 

3.2.4. Mål 2.4 Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner och 

civilsamhällesorganisationer som arbetar för att främja jämställdhet och 

respekten för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickor 

Strategimål  

Jämställdhet är en fortsatt hög prioritet i det svenska utvecklingssamarbetet. Trots stora ansträngningar 

problemen fortfarande stora. Genomförandet av de offentliga åtgärderna går långsamt och resultaten är 

blandade. Mycket tyder på att utegångsförbud och andra covid-relaterade åtgärder har bidragit till en 

signifikant ökning av könsbaserat våld. 

 

40 11341 IDLO. 11721 Strengthening Political Institutions. 
41 11332 Forum Syd. 11720 Diakonia. 
42 Forum Syd, “Wajibu Wetu Phase II Programmme: Annual Narrative Report” (May 29, 2020). 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

17 

 

De offentliga medlen för att främja jämställdheten fortsätter att vara begränsade. Det förslag som lades 

fram 2017 om en jämställdhetspolicy har fortfarande inte godkänts av regeringen. Den andra 

nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 

lanserades i maj 2020. Kenyas grundlag från 201043 föreskriver att högst två tredjedelar av de valda 

och utsedda tjänsterna får innehas av personer av samma kön. I september uppmanade ordföranden i 

högsta domstolen presidenten att upplösa parlamentet på grund av dess underlåtenhet att anta 

lagstiftning för att genomföra kvoteringen. President Kenyatta har inte hörsammat uppmaningen. 

Building Bridges-initiativet riskerar leda till en ändring av grundlagen så att de 47 av 416 platser i 

parlamentet som reserveras för kvinnor tas bort44. 

En studie av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Kenya45 noterade höga andelar 

tonårsgraviditeter, mödradödlighet och osäkra aborter i Kenyas unga befolkning, med stora variationer 

mellan länen. Områden där svenskt stöd skulle kunna ha ett mervärde inkluderar genderbaserat våld, 

våld i parförhållanden, gendernormförändring, ungdomars SRHR-behov och heltäckande 

sexualundervisning för ungdomar utanför skolan. 

Portfölj  

Portföljen bedöms vara relevant men har gett blandade resultat. Sverige fortsätter att stödja Oslo 

Center som stärker valsystemen. Politiska partier omstruktureras för att säkerställa kvinnors 

inkluderande och utvidga deras representation i länen. Två partier kräver nu att minst en tredjedel av 

medlemmarna i sina nationella valstyrelser och disciplinkommittéer är kvinnor. I fem län gav 

International Law Development Organization stöd till kommittéer för att engagera traditionella ledare 

att skydda barn och förhindra könsbaserat våld. IDLO hjälpte också den rättsliga underkommittén för 

sexuellt och könsbaserat våld att utveckla ändringar i lagen om sexuella brott från 2006. 

Financial Sector Deepening Network håller på att utveckla en gemensam agenda för 

kapacitetsutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensam portfölj av insatser. Expertis uvecklas för att 

undanröja barriärer som hindrar kvinnors tillgång till de finansiella systemen46. En studie om 

handelsfrämjande och identifierade hinder för kvinnor och ungdomar presenterades i augusti. 

Resultaten har använts i utvecklingen av en exportkatalog för exportfrämjande, Brand Kenya och 

insatsen om värdekedjorna i jordbruket47. 

3.3 Stödområde 3: Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga 

personer att kunna förbättra sina levnadsvillkor 

3.3.1. Mål 3.1 Ökad produktivitet, hållbarhet och förädlingsgrad inom det 

småskaliga lantbruket 

Strategimål  

Covid-19 medförde sämre resultat, särskilt för jordbruksprodukter som går på export, p. g. a. 

nedstängning och inställda flyg under andra och tredje kvartalet 2020. Jordbrukssektorns 

 

43 The Constitution of Kenya 2010: Article 10 (2), Article 27(6) ; Article 81(b) and Article 100 
44 Building Bridges Initiative Taskforce Report BBI. UNW Strategy Final report 2019 – 51110073. 
45 Ophelia Chatterjee and Marielle Le Mat, “Mapping of SRHR in Kenya” (Amsterdam: KIT Royal Tropical Institute, 24 
June 2020). 
46 FSD Kenya and Network Theory of Change interim strategy update 30/07/2020 and Facilitation of FSD Gender Peer 
Review 

 
47 Potential barriers to the participation of women and youth on a digital retail trade platform. 71point4 
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transformations- och tillväxtstrategi 2019–2029 genomförs och inledande reformer v. g. insatsvaror, 

den strategiska livsmedelsreserven och delsektorerna te, socker och kaffe är långt framskridna. 

Strategins mål är förenliga med regeringens Big 4-agenda rörande livsmedelssäkerhet.48 

Portfölj  

Sida ger stöd till genomförandet av landets jordbruksstrategi och dess prioriteringar i sektorn genom 

programmet för jordbrukssektorns utveckling (ASDSP II). Programmet har bidragit till utvecklingen 

av 150 strategiska integrerade värdekedjeaktionsplaner och värdekedjeinnovationer, samt 

kapacitetsuppbyggnadsidéer för att kommersialisera värdekedjorna. Halvtidsöversynen av programmet 

pågår i syfte att stärka ansvarsutkrävande och lärande. Kenya Market-Led Dairy Supply Chain 

Program, ett offentlig-privat utvecklingspartnerskap (PPDP), noterade under tredje kvartalet 2020 en 

minskning av mängden mjölk som levererades till New Kenya Cooperative Creameries (NKCC). På 

grund av den globala pandemin och tillhörande prisfluktuationer, säljer bönder till högst budgivare och 

inte nödvändigtvis till NKCC.49 Denna situation har dock normaliserats genom att det numera är 

möjligt att formalisera förhållandet mellan de två värdekedjeparterna. 

3.3.2. Mål 3.2 Förbättrade förutsättningar för framförallt kvinnor och ungdomar 

till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 

Strategimål  

Kenyas befolkning präglas av en ”ungdomspuckel”, med 800 000 unga kenyaner som kommer in på 

arbetsmarknaden varje år. Antalet arbetslösa, undersysselsatta och arbetande fattiga är fortfarande 

högt, särskilt bland ungdomar från landsbygden som migrerar till urbana områden för att hitta arbete. 

De flesta kenyaner arbetar i den informella sektorn, främst i småskaligt jordbruk och tillhörande 

sektorer, som ofta präglas av osäkerhet, dåliga arbetsförhållanden och låg inkomst. Flickor och unga 

kvinnor riskerar tidiga äktenskap, tidigt moderskap och svårigheter att få arbete, vilket ofta leder till 

kronisk fattigdom.50 Pandemin har förvärrat situationen.  

Portfölj  

Portföljen är omfattande och holistisk, befrämjar produktiv sysselsättning och arbete med anständiga 

villkor samt prioriterar fattiga och marginaliserade ungdomar. Stöd till kvinnoledda mikroföretag 

genom Enterprise Development for Rural Families in Kenya (företagsutveckling för familjer på 

landsbygden) genomförd av Hand in Hand Östafrika avslutade sitt andra år och mobiliserade 125 

självhjälpsgrupper med 2449 medlemmar (1870 kvinnor, 733 ungdomar – 553 unga kvinnor) och 

etablerade 1449 mikroföretag.51 Uppstartsfasen av ett nytt marknadsutvecklingsprogram för produktiv 

sysselsättning, motståndskraft och förbättrad försörjning för ungdomar på landsbygden förlängdes för 

att möjliggöra pilotåtgärder för stödmottagares anpassning till covid-19. Under 2019 avslutade 6847 

studenter Generation Kenya-programmet, vilket var 102 procent av målet. För 2020 har pandemin 

påverkat resultatet och vid tredje kvartalet hade endast 807 studenter (12 procent av målet). Det 

internetbaserade skolledningsprogrammet granskades av branschrepresentanter och Kenya National 

 

48 Government of Kenya, Agricultural Sector Transformation and Growth Strategy: Towards Sustainable Agricultural 
Transformation and Food Security in Kenya 2019–2029. Government of Kenya, The Big 4, website. 
49 51110109 ASDSP II. 51110075 PPDP Kenya market-led dairy supply chain programme.  
50 Anthony Tom Oluoch, M.P., Motion No.73 - “Declaration of youth unemployment as a national disaster…”, 2018-08-15. 

ILO, 2017. Kenya's Economic Survey 2018. 
51 51110110 Enterprise Development for Rural Families in Kenya (EDRF III) 
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Industrial Training Institute, som godkände utlåning till programmet för utbildning av 98 instruktörer 

inom teknisk och yrkesutbildning.52 

3.3.3. Mål 3.3 Förbättrad tillgång till social trygghet för människor som lever i 

fattigdom 

Strategimål  

Kenya har gjort betydande framsteg när det gäller att bygga upp ett nationellt ägt socialt skyddssystem 

och öka täckningsgraden av skattefinansierade överföringar som når fram i tid med rätt belopp. 

Regeringen svarade på pandemin genom att öka budgetanslagen för utsatta personer under en 

begränsad period, och genom skattereduktioner för alla anställda och skattebefrielse för personer som 

tjänar mindre än KES 24 000 (SEK 1 940) per månad. Pay as You Earn Tax, den kenyanska 

inkomstskatten, minskades från 30 procent till 25 procent. Minskningen upphörde dock i slutet av 

2020.  

En studie och kostnads-nyttoanalys har genomförts för att utröna om möjligheten att införa ett allmänt 

barnbidrag i Kenya. 

Portfölj  

Stöd utgår till förbättringar av det nationella programmet för sociala skyddsnät (NSNP) via UNICEF 

och WFP53. NSNP fortskrider som planerat och förblir relevant trots betydande förseningar  av 

utbetalningar. Samordning underlättades som ett resultat av det svenska stödet till NSNP:s 

informationshanteringssystem. Programmen för socialt skydd kunde utökas samtidigt som de 

integrerades med de ordinarie, riktade statliga samhällstjänster.  

Kenyas regering kunde använda det gemensamma registret för att nå ytterligare 336 000 hushåll med 

KES 10 miljarder KES (SEK 810 miljoner) i kontantöverföringar under pandemin. Sida stödde 

därutöver Emergency Cash Assistance for Persons Affected by COVID-19 för hushåll i informella 

urbana områden i Nairobi och Mombasa vars försörjning uteblev till följd av pandemin. Hushållen 

fick en månadsbetalning på KES 4000 (SEK 300) under fyra månader. Nästan 100 000 hushåll i de två 

länen fick överföringarna. Dessutom fick ytterligare 3570 hushåll i Garissa, Kilifi, Kisumu, Nairobi 

och Turkana fick KES 2000 (SEK 150) per månad i sex månader, med målsättningen att länka 

humanitära insatser med långsiktig utveckling. 

3.3.4. Mål 3.4 Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel och investeringar 

till gagn för en hållbar utveckling 

Strategimål  

Den öppna och robusta digitala ekonomin och gränssnittet mellan kontanter och internetet har ökat den 

digitala utlåningen. En strikt tillsyn från den finansiella tillsynsmyndigheten och avskaffandet av 

räntetaket för kenyanska banker resulterade under 2020 i ökad finansiering för mikro-, små och 

medelstora företag. Det finns ett nytt utkast till policy för den digitala ekonomin samt digitaliserade 

 

52 11407 Generation Kenya – Youth Employment and Decent Work 
53 51110126 Kenya social protection Programme - Draft Annual report UNICEF/WFP Nov. 2020 
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sociala trygghetsbetalningar som har minskat transfereringskostnaderna och skapat finansiella 

lösningar för marginaliserade grupper och företag.54  

Portfölj  

Projekten för befrämjande av handel och ekonomisk inkludering, genomförda av Financial Sector 

Deepening Trust Kenya, är avsedda att gynna hushåll med låg inkomst genom att sänka kostnaderna 

för att idka företagsamhet, skapa värde och bygga förtroende för marknaden.55 FSD Kenya etablerade 

ett kreditgarantisystem med regeringen, finansiella institutioner och utvecklingspartners som 

aktieägare. Systemet kommer att förbättra tillgången till kredit för mikroföretag, små och medelstora 

företag samt lindra effekterna av den globala pandemin. Dessutom har FSD Kenya modellerat och 

gjort rekommendationer om ökade kontantöverföringar via det statliga sociala trygghetssystemet under 

pandemin. 

4. Implikationer  

Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya är relevant och uppvisar goda resultat inom de tre 

stödområdena, trots risker och utmaningar. Den multidimensionella fattigdomsanalysen (2018)56 och 

halvtidsöversynen (2019) bekräftade att strategin för utvecklingssamarbete med Kenya 2016–2020 i 

sin helhet förblev relevant.  

Den nya strategin 2021–2025 är i många avseenden en fortsättning av den gamla och föranleder inte 

stora ändringar i portföljen. Det handlar mer om att göra saker annorlunda och justera vårt 

engagemang. I den nya strategin ingår mål bl.a. med ökat fokus på minskat könsrelarat våld och 

tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR); samt minskad 

korruption. Vidare väntas fördjupat arbete för att främja bredare relationer. Samarbete på lokal nivå 

utvecklas. 

En ny strategi, även om den liknar den föregående, kräver en operationalisering. Med tanke på den 

stora rotationen av utsänd personal i augusti 2021, är det viktigt att dokumentera ställningstagande och 

vägval. Vi förutser en operationaliseringsprocess under första och andra kvartalen 2021. 

Den höga korruptionsnivån i Kenya påverkar både utvecklingen generellt, människor som lever i 

fattigdom i synnerhet, och även utvecklingssamarbetet. Som en del av vårt arbete med den nya 

strategin kommer vi att arbeta för att fördjupa antikorruption i hela vår portfölj. Med tanke på den 

höga risken för korruption som påverkar vårt utvecklingssamarbete måste kvalificerade resurser 

avsättas för att hantera denna risk.  

Den ekonomiska nedgången på grund av covid-19 har minskat skatteintäkterna samtidigt som det ökar 

behovet av offentliga utgifter. Kenyas relativt stora statsskuld gör det svårare att låna medel under 

pandemin. Den nationella regeringen och länen tävlar om tillgängliga medel, och den nationella 

 

54 FSD Quarterly Management and Financial Report, 2nd Quarter 2019 Creating value through inclusive finance. In Kenya, 
bank accounts again more popular than M-Pesa – why? FSD Kenya, website, 2017-10-05. Integrated Payment Services 
Limited (IPSL), website. 
55 5111011102 Trade Facilitation. 51110111 Financial Inclusion.  
56 Vidya Diwakar and Andrew Shepherd, Understanding poverty in Kenya: A multidimensional analysis (ODI and Embassy 
of Sweden in Nairobi, December 2018). 
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regeringen har varit långsam att betala ut medel till länen. Bristande resurser på länsnivå kan bidra till 

fördröjningar i program samt möjligen en ökad korruptionsrisk. 

Både globalt och i Kenya har covid-19 orsakat en betydande ekonomisk nedgång. Fattigdomen ökar. 

Barn hamnar efter i sina studier och avslutar skolan i förtid, vilket väntas få permanenta negativa 

effekter på deras framtid och Kenyas utveckling. Med tanke på Kenyas sårbarhet – och särskilt de 

fattigas sårbarhet – för covid-19 och olika naturkatastrofer, behöver Sida en flexibilitet för att kunna 

anpassa sitt stöd till de aktuella behoven. 

Sida kommer under de första månaderna 2021 fokusera på operationalisering av den nya strategin. 

Förändringsteorin behöver uppdateras och nya strategiska val kommer att behöva göras.  
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Bilaga 1: P6 Rapport 

All data in report is per December 31, 2020. It is an annex to the Strategy Report submitted to the 
Ministry of Foreign Affairs. 

 

  

       

   

Average Annual Strategy 
Amount 2020: 

350 000 KSEK 

 

   

       

   

Total Strategy Outcome 2020: 389 538 KSEK 
 

   

       

 

Table 1.   Financial Overview 2020 per Area of Support/Objective in 
Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2020 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2020 
(KSEK)* 

Total 
  

389 538 

Kenya 2016-
2020 

Total 
 

389 538 

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

•Strengthened management of natural 
resources and ecosystem services 

32 897 

Improved capacity of public institutions 
and other actors at national and local 
level to contribute to environmental 
sustainability, increased resilience to 
environmental impacts, climate change 
and natural disasters, and reduced 
climate impact 

18 719 

Increased production of and improved 
access to renewable energy 

30 035 

Improved access to environmentally 
sustainable basic services 

20 503 

Total 102 154 

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

Strengthened democratic institutions at 
national and local levels 

67 338 

Strengthened rule of law 13 646 

Strengthened media and civil society 
capacity to promote democratic 
development and accountability 

25 067 

•Strengthened capacity among public 
institutions and civil society 
organisations that promote gender 
equality and respect for human rights, 
with a focus on women and girls 

28 689 

Total 134 740 

Better opportunities and 
tools to enable poor people 

Increased productivity, sustainability 
and processing in small- scale 
agriculture 

64 623 
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to improve their living 
conditions 

Improved opportunities – particularly 
for women and young people – for 
productive employment with decent 
working conditions 

39 626 

Improved access to social protection 
for people living in poverty 

21 546 

Strengthened conditions for free and 
fair trade and investments that benefit 
sustainable development 

26 849 

Total 152 644 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 0 

Total 0 

Kenya 2021-
2025 

Total 
 

0 

Human rights, democracy, 
the rule of law and gender 
equality 

Strengthened respect for human 
rights, democracy and the rule of law, 
including reduced corruption 

0 

Increased gender equality, including 
reduced gender-related violence and 
access to and respect for sexual and 
reproductive health and rights (SRHR) 

0 

Total 0 

Environment, climate and 
sustainable use of natural 
resources 

Limited climate impact and increased 
resistance in the face of climate 
change 

0 

Sustainable management and 
sustainable use of natural resources, 
including biodiversity 

0 

Increased capacity to provide 
sustainable public services 

0 

Total 0 

Inclusive economic 
development 

Improved prerequisites for productive 
employment with decent working 
conditions, as well as for free and fair 
trade 

0 

Total 0 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 0 

Total 0 
 

       
  

*Please notice that Outcome includes even payments made in the first months of 2020 under 
the frame of previous strategy. 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 6th 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 2020 
(KSEK) 

Avtalad 
bemyndiganderam 
(KSEK) 

ID03 Partner 
country ENG 

Appropriation Outcome 
2020 (KSEK) 

Agreed frame of 
Outstanding 
commitments 
(KSEK) 

Kenya 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 24 702 0 

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

33 455 0 

106 Afrika (7 1:1.9) 395 231 296 330 

107 Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer (7 1:1.13) 

1 540 3 080 

 

Total 454 928 299 410 
 

   

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


