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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 

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.  

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 

 
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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implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver lyftas till UD samt 

rekommendationer inför kommande strategi. 

”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 

 

      2018     2019     2020 

1. Förbättrad jämlik och jämställd hälsa, trygghet 
och välbefinnande genom hela livet 
 

Mål3 Portfölj4  Mål Portfölj Mål Portfölj 

1.1 Stärkta och hållbara system av god kvalitet  
för hälsa 
 

           

1.2 Förbättrad tillgång till SRHR, inkl. frihet från 
könsrelaterat våld 

 

           

1.3 Förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien 
generellt och inom hälsovården 
 

           
 

1.4 Stärkt kapacitet att främja mer hälsosamma  
liv 

 

           

1.5 Stärkt kapacitet att förhindra hälsopåverkan av 
miljöföroreningar och klimatförändringar 
 

           

 
2. Förbättrad likvärdig, inkluderande och jämställd 
utbildning och livslångt lärande av god kvalitet 
 

           

2.1 Stärkta och hållbara system av god kvalitet för 
utbildning och lärande 

 

           

2.2 Förbättrade möjligheter att tillgodogöra sig lärande 
och kunskap, särskilt för flickor och kvinnor 
 

           

2.3 Ökad kunskap om sex och samlevnad, inklusive 
sexuella rättigheter 
 

           

2.4 Förbättrad tillgång till rent vatten och säkert hanterad 
och hållbar sanitet och hygien i skolor 
 

           

2.5 Ökad kunskap om och integrering av hållbar 
utveckling i utbildning och lärande 
 

           

  

 
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. 
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2. Översikt av strategisammanhanget 

Arbetet inom ramen för Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social 

utveckling 2018–2022 ska bidra till hållbar social utveckling genom en förbättrad jämlik och jämställd 

hälsa, utbildning av god kvalitet genom hela livet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

(SRHR) samt tillgång till rent vatten, sanitet och hygien (WASH). Strategin utgår särskilt från följande 

globala mål i Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande (mål 3), Utbildning av god kvalitet för alla 

(mål 4), Jämställdhet (mål 5), Rent vatten och sanitet (mål 6) och Partnerskap (mål 17). Arbetet med 

strategin ska ha en integrerad ansats och bidra till flera mål parallellt. Inom de två målområdena 

utbildning och hälsa, ska verksamhet med fokus på SRHR och WASH integreras. Strategin omfattar 

totalt 7 100 miljoner kronor under strategiperioden 2018–2022. 

Totalt strategi-                            
belopp: 7 100 MSEK5                     

Utbetalat belopp hittills:                          
4 147 MSEK 

Antal insatser 2020:                 
34  

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Utvecklingen av den multidimensionella fattigdomen globalt 

Under hösten 2020 tog Sida fram ett utkast till analys av den globala multidimensionella fattigdomen,6 

som kommer att färdigställas under våren 2021. Detta inledande avsnitt är en sammanfattning av 

analysens slutsatser.  

Efter en lång period av påtagligt minskande multidimensionell fattigdom i världen har trenden vänt, 

något som förstärkts av covid-19-pandemin. Minskningen i resursfattigdomen saktade av redan innan 

pandemin, vars följdverkningar i kombination med konflikt och klimatförändringar har lett till att den 

extrema inkomstfattigdomen ökar i världen för första gången på en generation.7 Tre fjärdedelar av 

världens extremt fattiga lever i fragila och konfliktpåverkade länder och en stor del av de extremt 

fattiga i världen lever på landsbygden, är unga och lågt utbildade. Afrika är den kontinent där störst 

andel av befolkningen lever i extrem inkomstfattigdom. Utbildningsnivån i den vuxna generationen 

har stigit och i genomsnitt lever människor längre och friskare liv. Samtidigt har andelen människor 

som lever i livsmedelsotrygghet ökat. Antalet väpnade konflikter ligger på en historiskt hög nivå och 

utvecklingen inom mänsklig säkerhet går mestadels i fel riktning. Mellan 2015 och 2018 fördubblades 

exempelvis den extrema fattigdomen i MENA-regionen som en konsekvens av krigen i Syrien och 

Jemen. Fram tills nyligen var trenden inom dimensionen möjligheter och val positiv. Tillgången till 

hälsovård, energi, vatten och sanitet ökade, liksom andelen barn som går i skolan. Men framstegen har 

varit ojämna och de största utmaningarna finns i fragila och konfliktdrabbade stater, som halkar efter 

globalt. Det råder en negativ trend vad gäller SRHR i allmänhet och rätten till abort specifikt. Efter en 

lång positiv utveckling i dimensionen makt och röst så minskar andelen människor som lever i 

samhällen där de kan påverka sitt lands politiska utveckling. Utrymmet för röstbärare, exempelvis 

miljöförsvarare, MR-aktivister och journalister, begränsas aktivt och i ökande grad. Intolerans och 

diskriminering av minoritetsgrupper, inte minst hbtqi-personer och urfolk, har ökat.  

 
5 Insatser inom ramen för denna strategi finansieras i enlighet med villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet, 

anslagspost 34 Hållbar utveckling, utgiftsområde 7 eller motsvarande anslagspost i regleringsbrev avseeende 

Sida för respektive verksamhetsår. 
6 Sida, Analys av den globala multidimensionella fattigdomen, utkast, 2020. 
7 Enligt Världsbankens beräkningar har omkring 120 miljoner människor blivit extremt inkomstfattiga till följd 

av pandemin och under 2021 väntas detta uppgå till mellan 140 och 163 miljoner. De som drabbas hårdast är i 

hög utsträckning löneanställda i städer och utanför jordbruket, och kvinnor och unga liksom migrantarbetare. 



                                  FÖRDJUPAD STRATEGIRAPPORT 
 

  

6 
 

Den multidimensionella fattigdomen tar sig olika uttryck för olika grupper och människor. Den är 

särskilt bred och djup för urfolk och andra minoriteter, äldre och barn, människor i fragila och 

konfliktdrabbade kontexter, personer med funktionsvariation, samt migranter och flyktingar. Kvinnors 

och flickors multidimensionella fattigdom är bredare och djupare än mäns och pojkars, och på samma 

sätt skiljer sig situationen åt mellan landsbygd och stad.  

Analysen av den globala multidimensionella fattigdomen visar på strukturella orsaker till fattigdomen. 

En tudelad politisk och institutionell kontext med svaga och i ökande grad repressiva institutioner, men 

även den informella strukturen med patriarkala sociala normer, patronage och elite capture8, bidrar till 

att människor hålls kvar i fattigdom. Repressiv lagstiftning, hot och trakasserier begränsar människors 

makt och röst, och diskriminerar kvinnor och flickor. Konflikters förödande effekter på fattigdomen i 

alla dess dimensioner framstår tydligt i analysen av konfliktkontexten. Den ökande matosäkerheten 

beror bland annat på konflikter, ofta förvärrat av klimatrelaterade katastrofer, och att livsnödvändiga 

ekosystem är under tryck. Analysen av den ekonomiska och sociala kontexten visar att den 

ekonomiska utvecklingen, särskilt i Afrika, inte är tillräckligt inkluderande och att det saknas 

tillräckligt med produktiva jobb, samtidigt som produktiviteten behöver öka generellt. Analysen av 

miljökontexten visar att den ekonomiska utvecklingen, som varit drivande bakom minskningen av 

fattigdomen, delvis har skett på bekostnad av att naturen utarmas, föroreningar ökar och klimat-

förändringen fortgår, vilket slår undan förutsättningarna för en hållbar utveckling. Minst fyra av nio 

planetära gränser bedöms ha överskridits.9 Människor som lever i fattigdom är ofta beroende av 

biologisk mångfald och naturresurser för sin försörjning, och är särskilt sårbara för klimat-

förändringen. 

Utvecklingen i strategisammanhanget 

Covid-19 överskuggar alla förändringar i strategisammanhanget. Pandemin har skapat en global kris 

som drabbat människor och samhällen på fler sätt än vad något land var förberett på, särskilt inom 

hälsa och utbildning samtidigt som den ekonomiska situationen också har drabbat människors tillgång 

till vatten och sanitet, som särskilt för de mest utsatta till största del är självfinansierat.  

Fortfarande har halva världens befolkning inte tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård10 

samtidigt som hushållens utgifter för de tjänsterna ökar,11 vilket drabbar de fattigaste värst.12 Utöver 

direkta hälsokonsekvenser har covid-19 lett till indirekta effekter på hälsosystem, bland annat genom 

att åtgärder mot covid-19 tränger undan grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser.13 Till exempel 

har dessa undanträngningseffekter lett till att vaccinationsprogram för barn har skjutits upp i flera 

länder och antalet kvinnor som söker mödravård har minskat, och tillgång till preventivmedel och 

säker abortvård har äventyrats vilket sannolikt kommer att leda till en kraftig tillbakagång i framstegen 

 
8 Patronage är en form av patron/klient/beskyddarstrukturer, och elite capture beskrivs enklast som en form av 

korruption där grupper som delar på makten fördelar offentliga resurser mellan sig, på allmänhetens bekostnad. 
9 Klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och övergödning 
10 WHO, Universal health coverage (UHC), 24 januari 2019, https://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) [hämtad 18 december 2020] 
11 Läges- och trendanalys om förbättrad, jämlik och jämställd hälsa, trygghet och välbefinnande genom hela 

livet, NIRAS, 2020, sid 7 (Dox 001554/21).   
12 WHO och Världsbanken, Global Monitoring Report on Financial Protection in Health 2019, sid 7 och 20. 
13 Världsbanken, World Bank Blogs: We are facing an unprecedented global challenge to protect every country 

from COVID-19, November 2020. 

WHO, Pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: interim report, 27 

August 2020. 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
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som gjorts vad gäller minskad mödradödlighet.14 Pandemin har vidare en oproportionerlig påverkan på 

äldre och som i de flesta kriser drabbas de fattigaste hårdast.  

Det minskande demokratiska utrymmet och det hårdnande internationella politiska klimatet för 

jämställdhet och SRHR, tillsammans med minskande finansiering och undanträngningseffekter på 

grund av covid-19, utgör allvarliga hinder för arbetet med att stärka SRHR för alla, men framför allt 

för kvinnor, unga personer och hbtqi-personer.15 

Vatten, sanitet och hygien har i arbetet mot covid-19 i allt större utsträckning tagits upp som en 

hälsofråga, både vad gäller smittskydd och kvalitetsvård med förhoppning om hållbara förbättringar 

också för andra pågående epidemier och infektionssjukdomar. Men ännu saknas den nödvändiga nivån 

av konkret finansiering. Pandemin har för många vattenverk inneburit minskade intäkter, vilket 

riskerar att få allvarliga konsekvenser för hållbarhet och kontinuerlig service av vatten och avlopp.16 

Nedstängningar av samhällen och inkomstbortfall riskerar att begränsa tillgång till rent vatten som, 

främst i informella områden, huvudsakligen finansieras av hushållen. Pandemidriven återflytt till 

landsbygden17 riskerar att leda till ett ökat tryck på den ofta undermåliga lokala rurala WASH-

infrastrukturen.  

Den globala pandemin har också ändrat spelplanen för utbildning i världen dramatiskt. Under våren 

2020 stod 1,5 miljarder barn utan skolgång på grund av skolstängningar i nästan alla världens länder. 

Fortfarande i början av 2021 hade flera länder inte öppnat sina skolor. Konsekvenserna av skol-

stängningarna kommer få långsiktiga negativa effekter för både individer och samhällen. En direkt 

konsekvens är att barns utsatthet ökar. Särskilt gäller detta de flickor, och än mer de fattigaste och 

mest utsatta, som i ökad utsträckning utsätts för våld i hemmet, barnäktenskap eller alltför tidiga 

graviditeter.18 När väl skolorna öppnar igen finns det också en stor oro att många barn inte kommer 

tillbaka till skolan.  

2.2 Perspektiven 

Utgångspunkten för genomförandet av strategin för hållbar social utveckling har varit att fortlöpande 

integrera de fem perspektiv som ska genomsyra Sveriges utvecklingsarbete.19 Detta görs systematiskt i 

insatshantering och kvalitetssäkring, inklusive i dialogen med partners. Även om alla perspektiv 

beaktas, ligger tonvikten i strategin på perspektiven för fattigdom, rättigheter och jämställdhet. Miljö- 

och klimatperspektivet är framför allt närvarande i insatser kopplat till WASH. 

Fattiga människors perspektiv. Insatserna fokuserar främst på att stärka fattiga människors tillgång 

till både materiella och icke-materiella tillgångar, att människor som lever i fattigdom har tillgång till 

makt och röst så att de kan identifiera och uttrycka vilka problem de har och delta i beslutsprocesser 

för att lösa dessa, samt stärka tillgång till möjligheter och val att ta sig ur fattigdom. Sida följer i 

 
14 Unicef, Global COVID-19 Situation Report No. 11: September 2020, sid 3. 
15 Ibid. 
16 Världsbanken, Financing Universal Water and Sanitation Services in the COVID Era, 22 juni 2020, 

https://www.worldbank.org/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership/publication/financing-

universal-water-and-sanitation-services-covid [hämtad 16 december 2020] 
17 IOM, Issue Brief, Migration-Related Socioeconomic Impacts of COVID-19 on Developing Countries, 2020, sid 2. 
18 Centre for Global Development, Gendered Impacts of COVID-19 School Closures: Insights from Frontline 

Organizations, 2020, sid 4. 
19 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (skr. 2016/17:60) 

https://www.worldbank.org/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership/publication/financing-universal-water-and-sanitation-services-covid
https://www.worldbank.org/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership/publication/financing-universal-water-and-sanitation-services-covid
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dialog och genom rapportering upp hur partners arbete med tillgång till hälsa inklusive SRHR når de 

mest utsatta. 

Rättighetsperspektivet har varit en utgångspunkt i genomförandet av strategin, där rätten till hälsa, 

vatten och utbildning är grundläggande komponenter i alla insatser. De fyra grundläggande 

principerna baserade på det normativa ramverket för mänskliga rättigheter20 beaktas i 

strategigenomförandet. 94 procent av insatserna har demokrati och mänskliga rättigheter som delsyfte. 

5 procent har det som huvudsyfte.  

Strategigenomförandet präglas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv med flera strategiska insatser 

med syfte att förbättra kvinnor och flickors rättigheter och egenmakt. Arbetet med SRHR och 

sexualundervisning är en självklar utgångspunkt för ett starkt jämställdhetsperspektiv, som får 

återverkningar även på andra delar av strategigenomförandet, till exempel genom att minska 

tonårsgraviditeter och stärka kvinnors hälsa. 94 procent av insatserna har jämställdhet som delsyfte 

och 3 procent som huvudsyfte. Ett exempel på jämställdhetsintegrering inom WASH-arbetet är att 

WaterAid i Zambia, som del i covid-19-responsen, samarbetade med kvinnorättsorganisationer och 

statliga myndigheter för att, vid platser där kvinnor hämtar vatten, erbjuda rådgivning och juridisk 

hjälp kring våld i hemmen.21 

Konfliktperspektivet är generellt inte framträdande inom strategins genomförande. 38 procent av 

insatserna har konflikt som delsyfte. Utbildningsfonden Education Cannot Wait är helt inriktade på 

stöd till utbildning i konflikt- och krissituationer, och är den enda insatsen med konflikt som 

huvudsyfte. Men även GPE och Unesco har verksamhet som bidrar till att stärka utbildning i 

krissituationer. Unicef har WASH-program i både katastrof och konfliktområden och har gjort 

åtaganden om att bidra till att mildra underliggande orsaker till konflikter. Under 2019 utvecklades 

Unicefs processer för att arbeta i gränssnittet mellan utvecklings- och humanitära insatser med 

aktiviteter och ansvarsområden kring riskinformerade och konfliktkänsliga program.22 

Strategin för social hållbar utveckling innehåller två strategimål som berör miljö- och 

klimatförändringar. Utöver insatser som levererar mot dessa strategimål, har flera insatser integrerat 

ett miljö- och klimatperspektiv. En översyn har genomförts med syfte att stärka genomförandet av 

strategimålet för utbildning för hållbar utveckling (se avsnitt 3.2.5). 36 procent av insatserna har miljö 

och klimat som delsyfte och 2 procent har miljö och klimat som huvudsyfte. 

2.3 Sveriges roll i strategisammanhanget 

Sverige uppfattas av partners som en långsiktig och trovärdig partner, med ett tydligt fokus på 

jämställdhet och hållbar utveckling. Sverige står fast vid ambitionen att i möjligaste mån undvika 

öronmärkning, vilket bidrar till biståndseffektivitet, ägarskap och flexibilitet i en föränderlig omvärld, 

vilket har visat sig vara avgörande särskilt under det senaste året då partners har kunnat ställa om sin 

verksamhet för att möta utmaningar kring covid-19. Det ger också Sverige möjlighet att driva svenska 

kärnfrågor i dialog med partners och att bidra konstruktivt till organisationernas arbete. Sverige är 

dessutom en av få givare som har möjlighet att använda garantier som stödform. Särskilt inom vissa 

områden inom hälsa och WASH ökar det förutsättningarna för finansiering av avkastningsorienterade 

investeringar. 

 
20 Icke-diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn samt ansvarstagande och ansvarsutkrävande. 
21 WaterAid, nyhetsbrev om coronaviruset, juni 2020 (Dox 001575/21)  
22 Unicef, Report Goal Area 4, sid 70. 
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USA fortsätter att vara den absolut största givaren inom global hälsa – nästan dubbelt så stora som de 

följande fyra länderna sammantaget: Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. Sverige är den 

nionde största givaren inom hälsa.23  

De fem största bilaterala givarna inom vatten och sanitet är (i fallande ordning) Tyskland, Japan, 

Frankrike, USA och Sverige. 

De fem största bilaterala givarna inom utbildning är (i fallande ordning) Tyskland, USA, 

Storbritannien, Frankrike och Japan. Sverige är den tolfte största givaren inom utbildning.   

2.4 Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Arbetet med strategin för hållbar social utveckling har flera synergier med verksamhet inom ramen för 

andra tematiskt inriktade strategier samt regionala och bilaterala strategier. Dessa synergier tar sig 

olika uttryck beroende på kontext och förutsättningar för samarbeten. I vissa fall rör det sig om att 

strategier bidrar till liknande mål, medan det i andra fall rör sig om konkreta samarbeten eller 

samfinansiering av partners. Några exempel redovisas nedan.  

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav 

2018–2022: Genom stöd inom strategin arbetar organisationen Water Integrety Network (WIN) med 

antikorruption och ansvarsutkrävande med bäring också på WASH-området. Exempelvis har WIN 

arbetat med att utveckla system för uppföljning av vatten och sanitet i skolor i Indien och Bangladesh. 

Vidare sker samfinansiering till Reall, WHO och GSWP. Sida avser utforska vidare möjligheter till 

innovativ finansiering inom detta område.  

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors 

rättigheter 2018–2022: Att flickor gifts bort är en av de vanligaste orsakerna till att de slutar skolan i 

förtid. Inom strategin ges stöd till bland annat paraplyorganisationen Girls not Brides som arbetar för 

att få slut på barnäktenskap. Inom strategin stöds också FN:s fond för att utrota våld mot kvinnor och 

flickor, som under 2019 har givit stöd till civilsamhällesorganisationer i 47 länder för deras arbete mot 

könsrelaterat våld. Inom till exempel stödet till Men Engange har ett ökat samarbetet utvecklats med 

fokus på beteendeförändringar för män och pojkar.  

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, 

demokrati och rättsstatens principer 2018–2022: Arbete pågår med att öka tvärsektoriella 

gemensamma insatser för att motverka motståndet mot SRHR och jämställdhet. Detta inkluderar bland 

annat globala och regionala dialoginitiativ, uppdatering av material och talepunkter, samt 

kapacitetsutveckling bland handläggare globalt, regionalt och nationellt där relevans finns i respektive 

strategi (enligt Handlingslinje för Sidas arbete med att motverka motståndet mot SRHR). 

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 

2015–2021: Genomförandet av strategin är inriktat på SRHR och kvinnors och flickors hälsa, samt 

stärkande av hälsosystem. Inom ramen för strategin stöds också Unescos program för sex- och 

samlevnadsundervisning Our Right, Our Lives, Our future (O3). Ett fördjupat samtal pågår för att 

främja samverkan inom och mellan insatser samt i uppföljningen av strategierna. 

 
23 Samtliga uppgifter om givare i detta avsnitt är hämtade från OECD DAC Statistics (Creditor Reporting 

System (CRS)) och gäller 2019.  
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Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014–2019: Inom strategin 

bidrar Sverige bland annat till reformer inom utbildningssektorn samt kapacitetsutveckling och 

stärkande av institutioner på både central, provinsiell samt på distriktsnivå. Sveriges fokus på ökad 

tillgång till utbildning särskilt för flickor, fokus på utbildningskvalitet, undervisningens relevans, 

tillgång till toaletter och vatten etc. inom hela utbildningsportföljen bidrar till att flickor och pojkar 

genomgår hela sin utbildning. Såväl Education Cannot Wait som Unesco är avtalspartners i 

Afghanistanstrategin.  

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar 

utveckling: Inom strategin ingår stöd till kapacitetsstärkande insatser inom lärarutbildning i södra 

Afrika för integrering av utbildning och lärande för hållbar utveckling. Inom strategin finns också ett 

stöd till svenska resursbasen inom global hälsoforskning (SIGHT). 
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3 Resultatredovisning   

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Strategiportföljen bedöms i sin helhet vara av relevans i relation till de utmaningar hälsa och 

utbildning står inför globalt samt i relation till den multidimensionella fattigdomsanalysen. Hälsa, 

utbildning och vatten och sanitet påverkar fattigdom i huvudsak inom dimensionerna resurser och 

möjligheter och val, men möjliggör även stärkande av fattiga människors makt och röst. Portföljen 

riktas även mot underliggande kontextuella problem, såsom begränsad institutionell kapacitet och 

bristande personalresurser som kringskär hälso- och utbildningssystem. Strategins insatser har i 

huvudsak varit relevanta för att motarbeta konsekvenserna av covid-19. Till exempel har samarbeten 

för fortsatt utbildning och lärande för barn, som ryms inom stödområde 2, varit av betydelse för att 

motverka pandemins negativa inverkan på flickor och pojkar, vilka enligt Sidas globala 

multidimensionella fattigdomsanalys är en av de primära grupperna som lever i fattigdom.24 

Fördelningen av strategibeloppet har en övervikt mot stödområdet hälsa. 57 procent av 

strategibeloppet fördelades 2020 på stödområde 1 hälsa och 43 procent på stödområde 2 utbildning. 

Prognosen för återstående strategiperiod är att fördelningen mellan stödområdena i stort kommer 

kvarstå under 2021. För 2022 saknas fortfarande avtalade belopp för några av de större insatserna. 

Portföljen består till största delen av multilaterala organisationer (75 % av utbetalade medel), icke-

statliga organisationer (22 %) och till en mindre del universitet (2 %) som genomförare.  

För de insatser som Sida har genomfört en sammanfattande resultatuppdatering för (Conclusion on 

Performance), dvs. en bred analys av insatsens måluppfyllelse, bedömdes samtliga utom en uppnå 

insatsmålet (se bilaga, tabell 4). Insatsen som inte bedömdes uppnå insatsmålet berodde på 

underfinansiering och att organisationen trots bristande resurser inte reviderade sina strategimål. 

3.1 Stödområde 1: Förbättrad jämlik och jämställd hälsa, trygghet 
och välbefinnande genom hela livet 

Stärkta och hållbara hälsosystem har en avgörande påverkan på möjligheten till jämlik och jämställd 

hälsa och välbefinnande genom hela livet. Verksamheten inom stödområdet förväntas bidra till 

kapacitetsbyggande av både förebyggande och behandlande vård, och på så sätt bidra till att förhindra 

hälsohot som till exempel antibiotikaresistens. Verksamheten bidrar också till att stärka kapacitets- 

och policyutveckling inom SRHR, inklusive mödravård och hiv-prevention, samt till stärkta system 

för vatten- och sanitetsförsörjning. Kontexten och verksamheten inom stödområdet har påverkats 

starkt av covid-19-pandemin som har haft enorma konsekvenser på människors hälsa inkl SRHR, 

säkerhet, utbildning och inkomst.25  

Portföljen har utvecklats under strategiperioden i syfte att få den väl balanserad med insatser som var 

för sig och med synergier dem emellan stärker måluppfyllelsen inom stödområdet. Genom ett 

integrerat arbetssätt bidrar flera samarbeten med olika partners till flera strategimål under stödområdet. 

Sida har inom ramen för stödområdet bedrivit strategisk dialog med samtliga partners, varav några 

exempel redovisas nedan under respektive strategimål. 

 
24 Sida, Analys av den globala multidimensionella fattigdomen, utkast, 2020. 
25 Se t.ex. https://ourworldindata.org/coronavirus. 

https://ourworldindata.org/coronavirus
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3.1.1 Mål 1.1: Stärkta och hållbara system av god kvalitet för hälsa 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Det ökade fokuset på allmän tillgång till hälso- och sjukvård (Universal Health Coverage, UHC) har 

bidragit till att stärka strategimålet då UHC-processer sannolikt lett till mer effektiv finansiering, 

hälsopolicyer, planer och strategier samt personalresurser som ger ökad tillgång till mer integrerade 

hälsotjänster och därmed en bättre hälsostatus. Hushållens utgifter för hälso- och sjukvård mer än 

fördubblades emellertid i låg och medelinkomstländer mellan 2000 och 2017, vilket bidragit till att 

människor faller tillbaka i fattigdom.26   

Utöver direkta hälsokonsekvenser av covid-19 riskerar pandemin att leda till indirekta effekter på 

hälsosystem inklusive Sidas prioriterade hälsoområden som SRHR, UHC, antimikrobiell resistens 

(AMR) och icke-smittsamma sjukdomar (NCD). Analyser visar att åtgärder mot covid-19 tränger 

undan grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser27 och därmed leder till en tillbakagång för de 

framsteg som gjorts inom hälsa överlag, inklusive SRHR.28 De indirekta hälsokonsekvenserna kan 

därmed bli mer kännbara än sjukdomen i sig i många låg och lägre medelinkomstländer. Pandemin har 

även belyst ojämlik tillgång till social rättvisa och hälsovård i de flesta av världens länder, vilket kan 

leda till ett starkare fokus på ’leaving no one behind’ inom arbetet för UHC. Sidas bedömning av 

utvecklingen mot strategimålet är därför ändrad från grön till röd då pandemin bedöms ha mycket 

stora negativa effekter på hälsosystemen i de mest utsatta länderna.  

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Portföljen består av nio insatser och omfattar 233,3 miljoner kronor 2020. 

Fokus på de mest utsatta grupperna i det förebyggande arbetet är en utgångspunkt för arbetet inom 

hälsa. Portföljen bidrar till stärkta hälsosystem genom att säkerställa tillgängliga och jämlika 

hälsotjänster av god kvalitet, liksom att de är utförda med respekt för patienten. WHO är den helt 

centrala normativa aktören inom området som genom upprättande av policy och riktlinjer formar 

hälsopolitiken på global, regional och nationell nivå. Sidas stöd till WHO är strategiskt i form av 

flexibel finansiering som möjliggör för organisationen att täcka delar av underfinansieringen av 

hälsosystemstärkande program. WHO har bidragit till strategimålet genom UHC-processer på 

landnivå där organisationen spelat en viktig roll i utformningen av hälso- och sjukvårdspaket och gett 

råd baserat på evidens och expertis till länder samt delat ’best practices’ från andra medlemsstater.29  

WHO upprättade 2019 avdelningen WHO Science Division. Genom att samla forskningsarbetet på 

WHO har man uppnått ett bättre genomslag och mer fokuserat evidensbaserat normgivande arbete. 

Detta arbete har varit avgörande under den pågående pandemin då det bland annat har möjliggjort en 

effektiv framställning av kvalitetssäkrade normer och standards med fokus på covid-19.  

 
26 WHO, Global Spending on Health: A World in Transition, (WHO/HIS/HGF/HFWorkingPaper/19.4), 2019, 

sid 7 och 20. 
27 Världsbanken, World Bank Blogs: We are facing an unprecedented global challenge to protect every country 

from COVID-19, November 2020. 
28 Unicef, GLOBAL COVID-19 Situation Report, No. 11 September 2020, sid 3. 
29 WHO Mid Term Report 2018–2019, sid 9. 
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Sida har varit aktiv i dialogen med WHO vad gäller arbetet inom vatten, sanitet och hygien genom att 

lyfta integreringen av WASH i WHO:s olika program.  

Som en respons på covid-19 beslutade Sida under våren 2020 att öka stödet till WHO med 30 miljoner 

kronor för att stärka WHO:s omfattande arbete med att begränsa virusets framfart. WHO:s finansiella 

prognos har förbättrats sedan USA nu har beslutat att åter ansöka om medlemskap i organisationen. 

UNFPA var instrumentella i påverkansarbetet för att klassa SRHR som en nödvändig service och 

vikten av den bibehålls. UNFPA:s mödrahälsofond MHTF drog lärdom av tidigare epidemier där 

mödradödligheten har ökat då smittorisken har gjort att kvinnor valt att inte söka vård. Fokus lades 

därför på kommunikation för att få kvinnor att känna sig säkra och att öka tillgången till alternativa 

vårdvägar, inklusive digitalt där detta varit möjligt.30  

Arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) bidrar till hälsosystemsförstärkning och AMR försvårar 

möjligheterna att uppnå jämlik vård till alla bland annat genom bristande tillgång till effektiv 

antibiotika. ReAct arbetar genom sina regionala nätverk med att påverka regeringar att genomföra 

åtgärdsplaner mot AMR. Sida bedömer att ReActs mångåriga arbete på olika nivåer varit en 

pådrivande kraft som bidragit till den globala uppmärksamheten kring AMR. ReAct har fortsatt ge 

tekniskt stöd till ett flertal afrikanska länder, bland annat Zambia, Kenya och Malawi för deras 

genomförande av nationella åtgärdsplaner mot AMR.  

Sida fortsätter att utforska möjligheter att stödja innovativa finansieringsmekanismer såsom garantier 

för sjukvårdsprodukter. Samarbetet i Sverige fortsätter kring UHC och kring samarbetspartners såsom 

WHO, Maternal Health Thematic Fund/UNFPA och ReAct.   

Sidas bedömning är att portföljen är relevant. Den kan dock framöver justeras med större fokus på 

specifika hälsosystemsaspekter för att bidra till UHC såsom hälsofinansiering respektive hälsopersonal 

inom primärvården, samt kvalitetssäkring av vård för att mer effektivt bidra till strategimålet. 

 

3.1.2 Mål 1.2 Förbättrad tillgång till SRHR, inkl. frihet från könsrelaterat våld 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

De senaste åren har inneburit både framsteg och motgångar på den politiska arenan inom SRHR. 

Under UNGA 2019 enades medlemsstater om att inkludera SRHR i UHC, nya åtaganden etablerades 

under Nairobi Summit on ICPD25 och under UNGA 2020 presenterades ett Joint statement on the 

25th Anniversary of the Beijing Declaration med 82 underskrifter med stöd för SRHR och 

jämställdhet. 

Samtidigt hårdnade under strategiperioden det internationella politiska klimatet för SRHR, bland annat 

genom USA:s ökande resurser för att genomdriva Mexico City Policy på landnivå.31 Positivt är dock 

att USA i slutet av januari 2021 beslutade dra tillbaka Mexico City Policy.32 Det minskade 

demokratiska utrymmet och det ökade motståndet mot SRHR i vissa kontexter, utgör allvarliga hinder 

för att stärka SRHR för kvinnor, flickor, pojkar, hbtqi-personer, ungdomar och andra utsatta grupper. 

 
30 UNFPA, COVID-19 Technical Brief Package for Maternity Services, update 2: July 2020.  
31 Guttmacher Newsletter, February 2020 Edition. 
32 The White House, Memorandum on Protecting Women's Health at Home and Abroad 

(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/28/memorandum-on-protecting-womens-health-at-

home-and-abroad/), januari 2021 [hämtad 29 januari 2021] 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/28/memorandum-on-protecting-womens-health-at-home-and-abroad/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/28/memorandum-on-protecting-womens-health-at-home-and-abroad/
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Det kärvare klimatet för SRHR-frågor har lett till en polarisering också mellan SRHR-förespråkare där 

abortvård ofta tystas ned, samtidigt med stora utmaningar med finansiering för SRHR på landnivå. I 

skuggan av covid-19 har flera länder nedprioriterat tillgång till tjänster inom sexuell och reproduktiv 

hälsa (SRH) som mödrahälsa, säker abortvård, preventivmedel och bromsmediciner för hiv. En positiv 

följd av pandemin är ett ökat samarbete mellan partnerorganisationer, och nya innovativa vägar genom 

till exempel telemedicin som ökat.  

Parallellt med covid-19 fortgår pandemin av könsrelateratvåld (GBV), där var tredje kvinna utsätts för 

GBV inklusive sexuellt våld någon gång under sin livstid. Risken för och de negativa konsekvenserna 

av GBV är större i låginkomstländer där de institutionella skyddsnäten är svagare. Rapporter visar att 

GBV inklusive könsstympning (FGM) och barnäktenskap ökat som en konsekvens av covid-19.33  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt beroende på det politiska klimatet och det 

ökande motståndet mot SRHR, men även som en följd av covid-19. 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Portföljen består av nio insatser och omfattar 197,6 miljoner kronor.  

Portföljens fokus ligger på heltäckande tillgång till SRHR från ett livscykelperspektiv, både vad gäller 

SRH-tjänster och sexuella och reproduktiva rättigheter. Insatserna bidrar till detta genom system-

stärkande stöd med fokus på primärvård och barnmorskor, påverkansarbete för gradvis inkludering av 

SRHR i UHC samt friare lagstiftning och policyramverk, tillhandahållande av abortvård inklusive 

post-abortvård och preventivmedelsrådgivning där det råder brist samt att öka medvetenheten och 

minska stigma kring mödrahälsa, osäkra aborter, och preventivmedel bland kvinnor och flickor, men 

även bland beslutsfattare och på bynivå. Detta innefattar sexualupplysning både inom- och utanför 

skolan. Arbetet innefattar också förebyggande insatser för att motverka GBV samt öka tillgång till 

vård och stöd för personer som utsatts för våld.  

För att uppnå detta stödjer Sida framför allt organisationerna International Planned Parenthood 

Federation (IPPF) som med sin stora medlemsbas når ut till 164 länder.34 IPPF har lyckats förändra 

163 policyer och lagar som försvarar SRHR och jämställdhet.35 Vidare har de tillhandahållit 181 

miljoner SRH-tjänster, 39 miljoner hiv-relaterade tjänster och 3,9 miljoner GBV-tjänster.36 Men som 

en följd av nedstängningar i samband med covid-19 och att SRHR har nedprioriterats inom 

hälsosektorn har till exempel IPPF, tvingats stänga tusentals kliniker. Antal besök på IPPF:s kliniker, 

särskilt av unga, har därmed minskat drastiskt jämfört med samma period 2019.37 (IPPF bidrar även 

till strategins strategimål 2.3 Ökad kunskap om sex och samlevnad, inklusive sexuella rättigheter, i och 

utanför skolan. Se vidare avsnitt 3.2.3.)  

Amplify Change har förmedlat 920 miljoner kronor genom nästan 900 projektbidrag till 

gräsrotsorganisationer som når de allra fattigaste, vilket stärkt medvetenhet och tillgång till SRHR i 

 
33 IPPF, Advocacy good practices & lessons learned: ensuring sexual & reproductive safety during  

COVID-19, 2020. 
34 131 Member Associations working in 143 countries, with an active presence in a further 21 countries,  

totalling 164 countries in which IPPF works. (www.ippf.org/about-us ) 
35 IPPF Annual Performance Report 2018, sid 4. 
36 IPPF Annual Performance Report 2018, sid 10-11 och 13. 
37 IPPF report on the impact of COVID-19 on SRHR services provided by 17 IPPF MAs 

http://www.ippf.org/about-us
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länder som ligger längst ifrån att uppnå de globala hälsomålen38 och PMNCH (partnership for 

maternal, newborn and child health) har drivit påverkansarbete, vilket hjälpt att hålla länder till svars 

för åtaganden och stöttat gräsrotsorganisationer, inklusive ungdomsorganisationer på landnivå att 

bedriva mer effektivt påverkansarbete för att stärka SRHR.  

Flera av Sidas globala SRHR-partners arbetar även i humanitära eller fragila kontexter, och driver 

globalt påverkansarbete för att integrera SRHR i humanitärt arbete och ge människor på flykt och i 

krissituationer tillgång till SRHR. Deras arbete i både utvecklings- och humanitärkontext gör dem till 

starka aktörer i nexus arbetet. 

Genom UNFPA:s mödrahälsofond (MHTF) stödjer Sida förstärkning av barnmorskeutbildning och 

barnmorskor i sin profession. Förbättrad akut obstetrik och neonatalvård samt insatser för att stärka 

och utveckla uppföljnings- och åtgärdssystem kring mödra- och spädbarnsdöd bidrar genom MHTF 

till flera av hälsosystemets byggstenar med fokus på personalresurser samt hälsoservice.39 MHTF 

ställde snabbt om vid starten av covid-19-pandemin, med fokus på att bibehålla tillgång till 

mödrahälsa och SRH i sina programländer och att motverka det ökade våldet mot kvinnor och i nära 

relationer. Dessutom bidrog de till globala riktlinjer för hur mödravården kunde anpassas och 

optimeras samt tog fram rutiner inom mödravård för att begränsa smitta och skydda vårdgivare. 

Specifikt fokus lades på telemedicin40 och att utveckla rutiner och infrastruktur för detta, samt öka 

tillgång till vård och information på grannskapsnivå. 

Sidas stöd inom säker abortvård och att motverka osäkra aborter, har bland annat resulterat i att Ipas 

under 2019 och 2020 bidragit till att förhindra nästan 400 000 osäkra aborter och mer än 809 000 

oönskade graviditeter. De har tillhandahållit mer än 612 000 säkra aborter och erbjudit preventiv-

medelsrådgivning till alla kvinnor som sökt vård, vilket resulterat i att 81 procent har börjat använda 

preventivmedel efter sin abort. Ipas har också tillhandahållit klinisk utbildning i abortvård och 

preventivmedelsrådgivning till nästan 4 000 hälsoarbetare och stöttat drygt 7 000 mottagningar för 

abort- och preventivmedel i 22 länder i tre olika regioner.41 

Det har skett stora framsteg när det gäller ökad tillgång till bromsmedicin mot hiv, och mer än hälften 

av de 38 miljoner människor som idag lever med hiv har tillgång till medicin. Samtidigt är fortfarande 

det förebyggande arbetet eftersatt och avbrott i antiretroviral terapi till följd av covid-19 beräknas leda 

till mer än 500 000 extra dödsfall i aidsrelaterade sjukdomar, inklusive tuberkulos, i Afrika söder om 

Sahara 2020–2021.42 Sida prioriterar därför stöd till organisationer som arbetar integrerat med SRHR 

och hiv, till exempel Frontline AIDS som under 2019 nådde 6,3 miljoner utsatta personer med SRHR-

insatser och 5,1 miljoner med hiv-förebyggande program.43 Sida för fortlöpande dialog med partners 

för att säkerställa att hiv ses som en del av arbetet med SRHR.  

Sida bedömer att portföljen är relevant. Ett nytt stöd till International Confederation of Midwives 

(ICM) för att stärka barnmorskans roll och status beslutades i slutet av 2020 (som även bidrar till mål 

 
38 Reporting on AmplifyChange September 2020, sid 8. Dox 14/000229, 043979/20 samt 

https://amplifychange.org/impact/ 
39 UNFPA Annual Report 2018, sid 40. 
40 Till exemple Safe Delivery App https://www.maternity.dk/safe-delivery-app/ 
41 Ipas Fiscal Year 2020 Annual Report, 2020, sid 2. 
42 WHO, The cost of inaction: COVID-19-related service disruptions could cause hundreds of thousands of extra 

deaths from HIV (https://www.who.int/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-

disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv), maj 2020 [hämtad 29 januari 2021] 
43 Frontline AIDS, 2019 ReportsAccounts 2019, sid 10. 

https://www.maternity.dk/safe-delivery-app/
https://www.who.int/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
https://www.who.int/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
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1.1 Stärkta och hållbara system av god kvalitet för hälsa). Med syfte att stärka det globala SRHR-

främjande påverkansarbetet förbereds ett nytt stöd inom det området. 

3.1.3 Mål 1.3 Förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien generellt och inom 
hälsovården 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Utvecklingen inom strategimålet bedöms under de senaste åren delvis och långsamt ha gått framåt vad 

gäller finansiering, bättre arbetsmetoder och konkret tillgång.   

Samtidigt saknar fortfarande 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, 2,3 miljarder människor 

saknar tillgång till en fungerande toalett, och 47 procent av befolkningen i låginkomstländer saknar 

tillgång till handtvättsmöjligheter.44 Vidare saknar hälften av hälsoklinikerna i låginkomstländer basal 

vattenservice och över 60 procent har inte tillgängliga toaletter. Fortsatt saknas data i många länder.45 

En miljard människor bor i informella områden som huvudsakligen självfinansierar sin WASH-

tillgång genom lokala organisationer eller entreprenörer. De omfattande informella områdena är orsak 

till att många subventioner inom vatten och sanitet inte är effektiva vad gäller målgrupp eller 

finansierad infrastruktur (till exempel om de riktas till ledningsburna eller icke ledningsburna vatten- 

och avloppssystem vilka är vanligare i informella områden). Till följd av covid-19 har många akuta 

WASH-insatser satts in, särskilt vatten och handtvättsstationer samt information. 

Finansieringsgapet för att uppnå SDG 6 är stort och klimatfinansiering bedöms kunna vara en av flera 

möjligheter, men trots många aktörers intensiva arbete lyckas inte WASH-sektorn attrahera 

finansiering i någon större utsträckning. Pandemin har ökat osäkerheterna i att attrahera privat kapital.   

Sida bedömer att situationen är alarmerande för människor utan adekvat tillgång till WASH, samtidigt 

som trycket på vattenresurser genom klimatförändringar och omflyttningar ökar. I nuvarande takt 

kommer SDG 6 målet inte uppfyllas. 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Portföljen består av åtta insatser omfattande 214,9 miljoner kronor som bidrar till det här strategimålet. 

Portföljen innehåller stöd som tillsammans bedöms ha en holistisk ansats för att stödja hållbara system 

med tonvikt på kapacitet och inhemsk mobilisering för finansiering och styrning.  

Stödet till partnerskapet Sanitation and Water for all (SWA) bedöms under covid-19 ha varit särskilt 

relevant. SWA bedöms ha bidragit till samlad analys och ett effektivt agerande för att öka 

medvetenhet och politiskt åtagande för att säkerställa att WASH inkluderas i responsen.  

Trots generell underfinansiering för stärkt sektorsarbete finns det positiva resultat. Till exempel har 

Mali, efter tillämpning av SWA-verktyg och metodisk analys av budgetutfall, ökat budgeten för 

 
44 WHO och Unicef, Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2017: Special focus on 

inequalities, 2019, sid. 3, 4 och 5. 
45 WHO och Unicef, Global Progress Report on WASH in Health Care Facilities: Fundamentals First, 2020, sid 2.  
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sektorn under de senaste tre åren från 1,6 procent till 5 procent 2020.46 Liknande utveckling syns i fler 

länder.47 

Data från Unicefs och WHO:s Joint Monitoring Program (JMP) har varit instrumentellt för stärkt 

mobilisering av WASH inom hälsovården. I Bangladesh har konkret stöd lett till utvecklade 

åtgärdsplaner som antagits på ministernivå, vilket kompletterats med program för uppskalning samt 

kostnadsberäknad implementeringsplan.48  

Med hjälp av Världsbankens Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) har vattenbolag 

börjat följa indikatorer för hur väl deras service också når kvinnor och personer med funktions-

variation samt arbetat för rättvisa subventioner. I Etiopien har ledarskapsarbete, med syfte att främja 

ägarskap och förändringsvilja bland statsanställda, resulterat i en påtaglig ökning av vattenfakturering 

(+30 procent) som medfört ökade intäkter på upp till 47 procent samt ökade vattenvolymer och 

leveransfrekvens till områden med lägst servicenivå.49 WaterAids resurs- och kapacitetsstärkning i 

Nigeria har resulterat i att en standard för toaletter, tillgängliga också för personer med 

funktionsvariationer, har antagits för alla institutioner i delstaten. Vidare har beteendeförändringar, 

högre vaccineringsgrad, mindre vaccinspill samt minskad diarréförekomst hos barn uppnåtts till följd 

av ett projekt i Nepal där hygienutbildning för föräldrar kombinerats med rutinvaccinering. 

Programmet har utökats nationellt av hälsoministeriet men internationell implementering begränsas av 

finansieringsgap.50 

Det nya stödet till organisationen WASTE möjliggör lån till små och medelstora sanitetsentreprenörer 

och bidrar till att katalysera marknaden för cirkulär sanitet. Målsättningen är att resurser omsätts 

istället för att släppas ut i naturen samtidigt som det förväntas ge både positiva hälsoeffekter och bidra 

till ekonomisk utveckling.51 

Sida bedömer att portföljen bidrar till förändring i linje med strategimålet. Samtidigt fortsätter Sida att 

söka nya former av insatser som kan katalysera mer finansiering till sektorn. Parallellt med arbetet i 

existerande portfölj som bidrar till högre investeringsbarhet i sektorn genom system- och 

kapacitetsuppbyggnad, pågår arbete för att hitta de format där gåvomedel, statliga medel och privata 

investeringar kan få utväxling samtidigt som finansiell uppföljning kan säkerställas. 

3.1.4 Mål 1.4 Stärkt kapacitet att främja mer hälsosamma liv 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Människor lever längre men inte nödvändigtvis hälsosammare.52 Eftersom många åtgärder och 

lösningar för främjandet av mer hälsosamma liv ligger utanför hälsosektorns mandat, krävs 

integrerade lösningar såsom synergier mellan exempelvis hälsa, miljö, klimat och även hälsans 

bestämningsfaktorer mer brett, bland annat utbildning. 

 
46 Report SFWG #2 -WS2 Africa 28 Oct 2020, Dox: 046088/20, sid 5. 
47 Global Annual Results Report 2019- Goal Area 4, Unicef 2020, sid 55. 
48 Ibid, sid 42. 
49 Världsbanken, Annual Report 2019-2020. World Bank/Global Water Security and Sanitation Partnership Trust 

Fund, GWSP 2020, sid 53. 
50 WaterAid, Hygiene Promotion through Routine Immunization, 2020, sid 3 
51 WASTE, Small and Growing businesses WASH-pilot, 2020-2023 (Dox 20/000854). 
52 Regeringskansliet, Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av Agenda 2030, sid 8.  
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Sjukdomsbördan i Afrika söder om Sahara orsakad av icke-smittsamma sjukdomar har ökat markant 

de senaste två årtiondena, vilket delvis beror på ökad medellivslängd och delvis på en ökad incidens 

av till exempel kardiovaskulära diagnoser som kan kopplas till riskfaktorer såsom ohälsosam kost, 

minskad fysisk aktivitet och miljöföroreningar. Icke-smittsamma sjukdomar utgör ett hot mot hushåll i 

låginkomstländer då människor som lever i fattigdom får stora problem att täcka sjukvårdskostnader 

som orsakas av ett större behov av behandling och vård (såsom diabetes och högt blodtryck).53  Till 

exempel har 50 procent av de med diabetes i behov av insulin inte tillgång till det.54  

Både förebyggande och behandling av icke-smittsamma sjukdomar har påverkats allvarligt av covid-

19-pandemin där låginkomstländer drabbas mest.55 Prognoser visar att störningar i grundläggande 

hälso- och sjukvård kan få stor påverkan på dödligheten i låg- och medelinkomstländer, framför allt på 

grund av fokuseringen av resurser till covid-19 som leder till minskad tillgång till vaccinations-

program, nutritionsrådgivning och avbrott i logistik- och distributionskedjor. Det finns också risk att 

människor i mindre utsträckning söker sjukvård av rädsla för att smittas med covid-19 eller som en 

konsekvens av inskränkningar i rörelsefrihet i samband med nedstängningar av samhällen, vilket även 

riskerar öka användningen av alkohol och tobak, samt öka risken för psykisk ohälsa. 

Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålet går delvis bakåt. 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Portföljen omfattar sju insatser och uppgår till 87,5 miljoner kronor. Portföljen syftar till en normativ 

policyutveckling och kapacitetsutveckling inom framväxande utmaningar såsom psykisk ohälsa och 

icke-smittsamma sjukdomar genom stöd till bland annat WHO, HelpAge och Non Communicable 

Disease Alliance (NCD Alliance). 

WHO har etablerat hälsosamma liv som en av tre prioriteringar. Sida har under 2020 fördjupat 

dialogen med WHO för att utöka samarbetet kring frågor som rör bland annat hälsosamma liv 

inklusive förbättrade levnadsvanor. Detta görs i synergi med ett planerat stöd till WHO som fokuserar 

på hälsa, miljö, klimat inom ramen för strategin för det globala utvecklingssamarbetet inom hållbar 

miljö, hållbart klimat och hav. Sida bedömer att WHO har en viktig roll i att engagera regeringar att 

visa ledarskap i främjandet av en multisektoriell ansats. 

HelpAge International arbete har bidragit till att 1,28 miljoner äldre i sex länder för första gången fick 

en social pension.56 Covid-19 har en oproportionerlig påverkan på äldre, särskilt i humanitära miljöer. 

HelpAge har under 2020 direkt nått 600 000 och indirekt 4,7 miljoner människor, med stöd inom 

covid-19 responsen. Dessutom har organisationen konsulterat 5 000 äldre om förebyggande av covid-

19 för att anpassa stödet samt spridit riktlinjer för hur pensioner kan utbetalas på ett säkert sätt.57 

 
53 Better Health, Better Lives: Combatting Non-Communicable Diseases in the Context of Norwegian 

Development Policy (2020-2024), 2019. 
54 Anna Blideman, Ta itu med de globala utmaningarna!, Läkemedelsvärlden, 12 november 2020 

(https://www.lakemedelsvarlden.se/lat-inte-diabetespatienter-vanta-pa-behandling-i-ytterligare-hundra-ar/) 

[hämtad 21 januari 2021] 
55 WHO, News Release: COVID-19 significantly impacts health services for noncommunicable diseases, juni 2020. 
56 HelpAge Annual report and financial statements 2019/20, sid 7 (Dox 039165/20). 
57 HelpAge Global Covid-19 Response Summary (Dox 032351/20) 

https://www.lakemedelsvarlden.se/lat-inte-diabetespatienter-vanta-pa-behandling-i-ytterligare-hundra-ar/
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I slutet av 2019 ingicks ett avtal om stöd till International Centre for Diarrhoeal Disease Research, 

Bangladesh (icddr,b) för deras tvärsektoriella arbete med syfte att stärka kopplingarna mellan miljö, 

klimat och hälsa inklusive WASH. 

Sida bedömer portföljen som relevant. Under 2020 har portföljen breddats till att omfatta 

förebyggande av riskfaktorer, inklusive psykisk ohälsa, genom att avtal har slutits med NCD Alliance, 

ett globalt civilsamhällesnätverk som främjar hälsosamma liv och samordnar påverkansarbete på 

global nivå för att förebygga och minska icke-smittsamma sjukdomar.58 

3.1.5 Mål 1.5 Stärkt kapacitet att förhindra hälsopåverkan av miljöföroreningar och 
klimatförändringar 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Miljö- och klimatförändringar har betydande påverkan på många människors hälsa, trygghet och 

välbefinnande. Föroreningar kräver årligen uppskattningsvis nio miljoner för tidiga dödsfall59 varav 90 

procent sker i låg- och medelinkomstländer. De åtgärder som krävs när det gäller miljö- och klimat-

relaterad ohälsa ligger mestadels utanför hälsosystemet, men en multisektoriell ansats har visat sig 

vara en utmaning för viktiga aktörer. En positiv aspekt är dock den nya fleråriga globala strategin för 

hälsa, miljö och klimat som antogs av WHO:s Världshälsoförsamling 2019.60 Strategin syftar till att 

förändra synen och hanteringen av miljörisker med effekter för hälsan, genom ett mer integrerat 

angreppssätt och ökat fokus på hälsans bestämningsfaktorer som ofta definieras av policyer i andra 

sektorer än hälsa. Sida bedömer dock att utvecklingen mot strategimålet går delvis bakåt. 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Portföljen består av sju insatser och omfattar totalt 39,2 miljoner kronor.  

Hälsosystem har betydande konsekvenser för miljön i allt från tillhandahållandet av vårdtjänster 

genom de naturresurser och produkter som hälsosystemet upphandlar och förbrukar, till det avfall som 

genereras och som bidrar till klimatförändringar, kemiska föroreningar, förlust i biologisk mångfald 

och vatten- och luftföroreningar. UNDP:s Sustainable Health in Procurement Project lanserade 2020 

ett vägledande dokument i syfte att tillgängliggöra kvalitativa vårdprodukter genom att bygga 

kapacitet hos tillverkare och inköpare i låginkomstländer om miljömässiga, sociala och etiska 

överväganden.61  

Tillgång till säkert vatten och sanitet är grundläggande för att minska hälsopåverkan till följd av 

klimatförändringar och -katastrofer. Unicef, WaterAid och Världsbanken har alla ett fokus på 

klimatmässig hållbarhet för att stärka motståndskraft och minska risken för framtida påverkan på 

uppnådda resultat. Unicefs pågående skifte till klimatresilient programmering inkluderar framtagande 

av ramverk, metoder, evidens och analyser, samt utbildningar för att möjliggöra denna omställning. 

Till exempel har Unicef i samråd med statliga aktörer i Indien utvecklat översvämningsresilienta 

 
58 Dox 035432/20 
59 Medical News Today, Air pollution may be a leading global cause of death, 2020-03-30, 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/air-pollution-may-be-a-leading-global-cause-of-death#A-

sophisticated-new-model [hämtad 16 december 2020] 
60 WHO global strategy on health, environment and climate change, WHA72(9), 2019. 
61 UNDP, Sustainable Health Procurement Guidance Note, mars 2020. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/air-pollution-may-be-a-leading-global-cause-of-death#A-sophisticated-new-model
https://www.medicalnewstoday.com/articles/air-pollution-may-be-a-leading-global-cause-of-death#A-sophisticated-new-model


                                  FÖRDJUPAD STRATEGIRAPPORT 
 

  

20 
 

toaletter som ny standard. Vidare har Unicef blivit ackrediterade för Green Climate Fund-medel till 

specifika klimatrelaterade aktiviteter.62 

Bristfällig infrastruktur för vatten och sanitet leder till olika miljörisker med implikationer på hälsa. 

Rester från mediciner kommer ut i miljön både från produktion och vid konsumtion, vilket bidrar till 

utvecklandet av antimikrobiell resistens. Ovan nämnda organisationer inom WASH beaktar också 

antimikrobiell resistens (AMR) och bidrar till påverkansarbete för effektiva handlingsplaner liksom att 

driva multisektoriella åtgärder. Både AMR och miljö är viktiga frågor i dialogen med Sidas partners. 

Sida bedömer portföljen som delvis relevant. En fortsatt integrering av miljö- och klimatperspektivet 

inom hela stödområdet hälsa behövs för att ytterligare stärka portföljens bidrag till strategimålet. En 

miljökartläggning har gjorts av hälsoportföljen samt aktörer som arbetar med hälsopåverkan av miljö- 

och klimatförändringar i syfte att undersöka hur portföljen kan stärkas. 

 

3.2 Stödområde 2: Förbättrad likvärdig, inkluderande och jämställd 
utbildning och livslångt lärande av god kvalitet 

Starka och hållbara utbildningssystem är en förutsättning för att uppnå likvärdig, inkluderande och 

jämställd utbildning och livslångt lärande av god kvalitet för alla. Detta förutsätter också ett ökat fokus 

på jämställdhet och på förutsättningarna för människor som lever i fattigdom.  

Samtliga strategimål inom stödområde 2 är på olika sätt systemstärkande. Sidas arbete inom området 

fokuserar på att genom stöd till globala insatser bidra till kapacitetsutveckling och normativ 

evidensbaserad policyutveckling och genomförande i utbildningssektorn på landnivå. Samtliga 

strategimål har påverkats kraftigt negativt av den globala nedstängning av skolor som drabbat världens 

barn och unga under covid-19-pandemin. Sidas partners inom utbildningsområdet har alla ställt om 

program, stöd och rådgivning för att bemöta de utmaningar som pandemin har inneburit för 

utbildningssystemen runt om i världen. Unesco har tagit en ledarroll för samordning och tekniskt stöd 

på ett mycket positivt sätt. Sida har aktiv stött Unescos och andra partners omställning, men endast ett 

mindre tillskott till utbildningsinsatser för att motverka effekterna av skolstängningarna har gjorts från 

Sida (se nedan). Förutom de insatsspecifika resultat som redovisas nedan har Sida inom ramen för 

strategin bedrivit strategisk dialog med samtliga partners. 

3.2.1 Mål 2.1 Stärkta och hållbara system av god kvalitet för utbildning och lärande 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Utbildningssystemen runt om i världen har drabbats hårt under pandemin. Under våren 2020 hade 190 

länder i olika grad stängt sina skolor och 1,5 miljarder barn och unga stod utan skolgång. Flera länder 

har öppnat sina skolor, men många har fortsatt att hålla eller återigen stängt skolor i takt med 

pandemins utveckling. Fortfarande i februari 2021 var fler än 200 miljoner barn drabbade av 

skolstängningar.63 Trots att flera länder satsat på olika distanslösningar (inklusive radio- och tv-

sändningar) för att upprätthålla undervisning, har det visat sig mycket svårt att ersätta ordinarie 

 
62 Unicef, Goal Area 4 Global Annual Results Report 2020, sid 16. 
63 Unesco, Covid-19 Impact on Education (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse) 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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skolgång. Beräkningar visar att skolresultaten kan komma att sjunka med 25 procent64 och att upp till 

80 procent av eleverna har lärt sig lite eller inget alls då distansutbildning har ersatt ordinarie 

skolgång.65 Dessutom innebär stängda skolor andra negativa effekter, som till exempel uteblivna 

skolmåltider66 och en ökad risk för framför allt flickor att utsättas för våld och övergrepp.67 

Uppskattningsvis cirka 24 miljoner barn och ungdomar beräknas inte återuppta studierna när väl 

skolorna öppnar igen.68 De långsiktiga effekterna av skolstängningarna beräknas därför bli omfattande 

både för individer och samhällen. Om inte skolor öppnas igen varnar FN för ”en förlorad 

generation”.69  

Till detta ska läggas att redan innan pandemin fanns cirka 260 miljoner barn utanför skolan. En 

oroväckande stor andel av dem som gick i skolan uppnådde heller inte grundläggande kunskapsnivåer. 

Förbättrad kapacitet att planera, genomföra och följa upp nationella utbildningsplaner är avgörande för 

god kvalitet i utbildningen och kunna bidra till bättre kunskaper i skolan. 

Den ekonomiska nedgången orsakad av pandemin beräknas få stora konsekvenser både för 

partnerländers nationella utbildningsbudgetar och givarländers biståndsbudgetar.70 Hittills har mycket 

lite bistånd omfördelats till insatser inom utbildningsområdet.71 Detta kommer troligen få mycket stora 

effekter för finansieringen av utbildning, som redan innan krisen var en underfinansierad sektor 

globalt. Nya beräkningar från Unesco visar dessutom att kostnaderna för att uppnå utbildningsmålen i 

Agenda 2030 beräknas öka ytterligare till följd av covid-19.72 De inhemska resurserna står för nästan 

80 procent av finansieringen av utbildning, men den andel regeringar investerar i utbildning behöver 

öka. 43 länder i världen lever inte upp till målet att investera minst 4 procent av BNP eller minst 20 

procent av statsbudgeten i utbildning.73 Det är högst troligt att denna andel kommer sjunka de 

närmaste åren.74 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Portföljen består av fyra insatser som bidrar till målet genom normativ policyutveckling, 

kapacitetsutveckling och påverkansarbete på global, regional och nationell nivå. Till de tre insatserna 

har totalt utbetalningar på 302,2 miljoner kronor gjorts under 2020.  

 
64 Världsbanken, Simulating the Potential Impacts of the COVID-19 School Closures on Schooling and Learning 

Outcomes: A set of Global Estimates. 
65 Save the Children, Protect a Generation: The impact of COVID-19 on children’s lives, 2020, sid 49.  
66 Unicef och WFP, COVID-19: Missing More Than a Classroom The impact of school closures on children’s 

nutrition, 2021. 
67 Centre for Global Development, Gendered Impacts of COVID-19 School Closures: Insights from Frontline 
Organizations, 2020, sid 4. 
68 Unesco, COVID-19 Education Response: How many students are at risk of not returning to school?, 2020, sid. 5. 
69 United Nations, Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond, 2020.  
70 Världsbanken, The Impact of the Covid-19 Pandemic on Education Financing, maj 2020.  
71 Devex, Funding the Respose to COVID-19,  

(https://public.tableau.com/profile/devexdevdata#!/vizhome/COVIDFundingvisualisation/COVID-19funding) 
72 En ökning med en tredjedel till ca 180 miljarder dollar årligen. Unesco, Act now: Reduce the impact of 

COVID-19 on the cost of achieving SDG 4, Policy Paper 42.  
73 Unesco, Global Education Monitoring Report, 2019, sid 237. 
74 Världsbanken, The Impact of the Covid-19 Pandemic on Education Financing, maj 2020.  

https://public.tableau.com/profile/devexdevdata#!/vizhome/COVIDFundingvisualisation/COVID-19funding
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Global Partnership for Education (GPE) är det största stödet inom portföljen och bidrar till att stärka 

utbildningssystem och finansiera nationella utbildningsplaner i 68 låg- och lägre medelinkomstländer. 

Mer än häften av stödet går till fragila eller konfliktdrabbade länder. Stödet har bland annat lett till att 

24,8 miljoner fler barn går i skolan (varav 48 procent är flickor). En viktig del av GPE:s stöd syftar till 

att öka partnerländernas finansiella åtagande för utbildning. 70 procent av partnerländerna har behållit 

eller ökat sina utbildningsbudgetar. Utvecklingen av data och statistik för uppföljning är svag. Endast 

knappt en tredjedel av GPE:s partnerländer lever upp till de minimala kraven på leverans av 

utbildningsdata till Unescos statistikinstitut, vilket är en minskning jämfört med senaste året.75 

GPE beslutade under våren 2020 att omfördela 500 miljoner dollar till insatser för att motverka 

effekter av covid-19 på utbildningssystemen. Sammanlagt har 66 länder beviljats stöd som bland annat 

går till lärmaterial för distansutbildning, radio- och tv-sändningar av utbildning, stöd till lärare, 

åtgärder och kampanjer för på ett säkert sätt öppna skolorna igen, m.m.76 I slutet av 2020 gick Sida in 

med ett öronmärkt stöd på 14 miljoner kronor för att stärka GPE:s covid-19-arbete.77 

Sidas stöd till Unesco bidrar övergripande till Sveriges mål om likvärdig och inkluderande utbildning 

samt till stärkta nationella utbildningssystem. Som världens ledande normativa aktör för 

utbildningsfrågor ger Unesco tekniskt stöd till länder kring lagstiftning, nationella utbildningsplaner 

och sektorpolicyer kopplat till utbildning. Under 2018–2019 stöttade Unescos institut för 

utbildningsplanering, IIEP, 4 500 personer i planering och styrning vilket kommer att bidra till 

effektivisering av utbildningssektorn i deras hemländer. Med stöd från Unesco reviderade fyrtio länder 

lagstiftning och riktlinjer för att omhänderta rätten till utbildning som stipuleras i 1960 års konvention 

mot diskriminering inom utbildning.78 

Informationssystem, inklusive insamling och uppföljning av utbildningsstatistik, är en av grundpelarna 

i ett välfungerande utbildningssystem. Med stöd från Unesco utbildades över 4 500 nationella 

statistiker och tjänstemän i att producera och använda sig av utbildningsstatistik.79 

Unesco klev tidigt fram som ledande aktör gällande information, analys och rådgivning kopplat till 

covid-19 och utbildningssektorn. Tillsammans med Unicef och World Food Program presenterade 

Unesco i april 2020 nya riktlinjer för säkert återöppnande av skolor där man varnade för 

skolstängningarnas allvarliga negativa konsekvenser på barns och ungdomars utbildning och hälsa.80 

Som ett informationsverktyg har Unesco haft en interaktiv webplats som uppdateras kontinuerligt med 

information om länders skolstängningar (stängda, delvis eller helt öppna skolor) och antalet elever i 

världen som påverkas av skolstängningarna. Under perioden 1 april till 8 december 2020 hade 

webplatsen mer än 1 miljon besökare.81 

 

Med syfte att stärka civilsamhällets roll som en viktig aktör som kan öka påtryckingarna på regeringar 

för ytterligare utbildningssatsningar, har Sida under 2020 kompletterat portföljen med ett samarbete 

med den globala civilsamhällesorganisationen Global Campaign for Education (GCE). Genom sina 

120 nationella, regionala och internationella medlemsorganisationer i nästan 100 länder, varav en 

 
75 Global Partnership for Education, Results Report 2020, sid 27, 29, 40 och 43. 
76 Global Partnership for Education, GPE and COVID-19, Factsheet.  
77 Beslut om ändring av insats GPE 2016-2020, Dox 043485/20. 
78 Unesco, Management report Education Sector, sid 12.  
79 Ibid, sid 4. 
80 Unesco Press release New Guidelines provide roadmap for safe reopening of schools, 30 april 2020. 
81 Mejlkorrespondens Unesco, Dox 17/001064 
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majoritet i låg- och lägre medelinkomstländer, är GCE en viktig partner för påverkan och 

ansvarsutkrävande kring rätten till utbildning. 

Inom ramen för portföljen bedrivs också en omfattande dialog till exempel genom Sveriges plats i 

styrelsen för GPE. Under diskussionerna om GPE:s nya strategi har Sverige varit drivande i frågor om 

ökad jämställdhetsintegrering och att GPE behöver arbeta mer tvärsektoriellt för att inkludera frågor 

kring till exempel hälsa och WASH i sina insatser. Jämställdhet, resultatstyrning och kommunikation 

är några av de frågor som Sida har lyft i dialogen med Unesco under 2020. 

Portföljen är stabil och präglas av ett långsiktigt engagemang och bedöms vara högst relevant för 

strategimålet, särskilt i ljuset covid-19. Två av insatserna inom detta mål (GPE och Unesco) bedöms 

även i hög grad leverera mot mål 2.2.  

3.2.2 Mål 2.2 Förbättrade möjligheter att tillgodogöra sig lärande och kunskap, 
särskilt för flickor och kvinnor 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Fattigdom och humanitära kriser är viktiga orsaker till att många barn inte går i skolan. Under 2020 

kunde också pandemi läggas till listan över orsaker till att barn inte går i skolan. Ett ’vanligt’ år är 

annars numera tillgången på grundskoleutbildning jämn mellan könen globalt, men stora skillnader 

mellan flickor och pojkars tillgång till utbildning finns fortfarande regionalt, framför allt i Afrika söder 

om Sahara. På högre nivå, från gymnasiet och uppåt, är flickor kraftigt underrepresenterade.  

De senaste årens uppmärksamhet kring en global lärandekris, där uppskattningar har visat att 125 

miljoner barn inte uppnår grundläggande kunskaper i att räkna, läsa och skriva efter att ha tillbringat 

fyra år i skolan82 kommer förstärkas ytterligare på grund av covid-19. Försöken att bedriva 

distansutbildning utan tekniska förutsättningar, har visat sig drabba redan fattiga extra hårt. Normalt är 

skillnaderna i prestation mellan könen olika beroende på ämne,83 men flera aktörer har påpekat att 

flickor kommer drabbas i högre grad än pojkar av skolstängningar. 

Barn och unga som befinner sig i fragila och krisdrabbade länder drabbas dubbelt av covid-19. Av 

världens barn går 75 miljoner barn och ungdomar inte i skolan till följd av humanitära kriser och 

konflikter. Detta är särskilt oroande då utbildning fortfarande är lågt prioriterat i humanitära 

situationer. Även om antalet våldsamma attacker mot skolor gick ned något under perioden 2015-2019 

har sådana attacker, ofta med militära motiv, ökat i vissa regioner. Medan DRK och Syrien är de 

länder som är värst drabbade, har länder som Burkina Faso, Niger och Mali haft en tydlig ökning av 

skolrelaterade attacker under de senaste åren. Sådana attacker är riktade mot både skolbyggnader och 

mot elever och lärare.84 

Ett långsiktigt arbete med att stärka utbildningssystem och förbättra möjligheter för framför allt flickor 

och kvinnor att återvända och delta i undervisning, är en förutsättning för förbättrade lärresultat och 

stärkt jämställdhet och inkludering.  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. 

 
82 Världsbanken, World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, sid 71f. 
83 Ibid, sid 75. 
84 Global Coalition to Protect Education from Attack, Education under Attacks 2020, sid 24, 25 och 41. 
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 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Portföljen innehåller nio insatser som omfattar totalt 187,4 miljoner kronor. Arbetet med att bidra till 

strategimålet genomförs genom insatser som bidrar med normativ policyutveckling och 

kapacitetsutveckling, men även direkta insatser för att ge barn möjlighet till skolgång i kris och 

konflikt.  

Portföljen och insatserna under detta strategimål är nära integrerade med strategimål 2.1. Utöver vad 

som nämnts under strategimål 2.1, har GPE:s arbete även bidragit till att 48 procent av partnerländerna 

numera har system för uppföljning av lärresultat (jämfört med 40 procent 2015). En fortsatt utmaning 

är den ojämna fördelningen på underpresterande skolor, där skolor på landsbygden är över-

representerade och även barn i fattiga familjer.85 

Utbildningsfonden Education Cannot Wait (ECW) etablerades 2016 med syftet att ge tillgång till 

utbildning för barn och ungdomar som lever i kris och konfliktländer. Under 2019 gav fonden stöd till 

skolgång för 2,6 miljoner barn i åldern 3-18 år i 31 länder. Av dessa är 48 procent flickor86. Sedan 

2017 har 41 000 lärare och skolpersonal utbildats genom de organisationer som genomför ECW:s 

program.87 Ett sätt att få fattiga barn att gå i skolan är att tillhandahålla skolmåltider. I DRK, Mali, 

Somalia, Uganda och Yemen försåg de program som ECW finansierade över 54 000 barn med 

skolmåltider.88  Ett tydligt mål för ECW är att öka finansieringen till utbildning i krissituationer 

(Education in Emergencies). Från det att fonden etablerades 2016 har ECW mobiliserat närmare 585 

miljoner USD och har bidragit till att utbildningens andel inom det humanitära biståndet har ökat från 

4,3 procent 2018 till 5,1 procent 2019, motsvarande 700 miljoner dollar.89 

Då hushållsarbete, framför allt för flickor, är en del av den centrala problematiken som begränsar 

skolnärvaro bedömer Sida att stöden till Unicef WASH, WaterAid och WSSCC också är viktiga 

komponenter som bidrar till strategimålet. Genom att öka tillgången till säkert vatten, sanitet samt öka 

kunskap om hygien, inklusive mathygien, möjliggörs att mer tid kan läggas på skolgång istället för att 

exempelvis hämta vatten eller vårda sjuka familjemedlemmar. Förutsättningar för lärande ökar också 

vid bättre näringsstatus och frånvaron av olika infektionssjukdomar.  

Även inom detta strategimål är påverkan och policydialog en viktig komponent i strategigenom-

förandet. Sverige var till exempel drivande med att sätta fokus på ökad tillgång till utbildning för 

flyktingar inför och vid UNHCR:s högnivåmöte Global Refugee Forum 2019. Genom att länka 

tematiska prioriteringar och Sidas pågående insatser, lyftes vikten av inkludering av flyktingar i 

nationella utbildningssystem och systemstärkande insatser i kriser. Arbetet skedde i nära samarbete 

med ECW, GPE och Unesco som tillsammans åtog sig att ta fram en gemensam plan för att samordna 

finansieringsfrågan. Unesco åtog sig att leverera en dataplattform för flyktingars utbildning och 

metodstöd för ökad inklusion på basis av Sidas stöd. 

 
85 GPE Results Report 2019, sid 24. 
86 Education Cannot Wait, Annual Results Report, 2020, sid 10. 
87 Ibid, sid 12.  
88 Ibid, sid 14. 
89 Ibid, sid 29. 
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Portföljen bedöms som relevant, särskilt utifrån den globala lärandekrisen och med beaktande av ett 

tydligt kris- och konfliktperspektiv samt ett integrerat synsätt på vatten och sanitet.  

 

3.2.3 Mål 2.3 Ökad kunskap om sex och samlevnad, inklusive sexuella rättigheter, 
samt stärkt arbete mot könsrelaterat våld i och utanför skolan 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Arbetet för sex och samlevnad och sexuella rättigheter i skolan möter fortfarande starkt motstånd i 

vissa kretsar och vissa länder. Oppositionen mot SRHR och sex- och samlevnadsundervisning har ett 

starkt fäste i den konservativa religiösa högern i USAsom har globala utgreningar.90 Med betydande 

resurser och starkt påverkansarbete riktat mot kyrkliga samfund i fattiga länder har dessa grupper 

under 2019–2020 bedrivit kampanjer mot sex-och samlevnadsundervisning, där ett par afrikanska 

länder har varit särskilt utsatta.91 Även om det under senare år har gjorts stora framsteg globalt vad 

gäller sex- och samlevnadsundervisning så kan inte framgångarna tas för givna och i flera av Sidas 

samarbetsländer har utvecklingen gått bakåt. Arbetet mot barnäktenskap och könsrelaterat våld i och 

utanför skolan möter dock inte lika tydligt motstånd och kan vara en ingång för sex och samlevnad i 

skolmiljön.92 Fortsatt utgör låg kvalitet på sexualundervisningen, svag kapacitet bland lärare samt 

svårigheter att följa upp och mäta kunskapsnivåer stora utmaningar för ökad kunskap om sex och 

samlevnad.93 Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålet i princip står stilla.  

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Portföljen innehåller tre insatser och omfattar 39,4 miljoner kronor. 

Unesco har en central roll inom FN-systemet vad gäller sex- och samlevnadsundervisning och arbete 

mot könsrelaterat våld i skolmiljö. De riktlinjer för sex- och samlevnadsundervisning som Unesco 

tillsammans med fem andra FN-organ publicerade 2018 har genererat stor efterfrågan på stöd från 

medlemsländerna. Totalt har Unesco bistått 65 länder, varav nästan hälften i Afrika, med rådgivning 

för att förbättra läroplaner och utbildningsmaterial i sex och samlevnad.94 Hittills har riktlinjerna för 

sex- och samlevnadsundervisning översatts till elva språk.95 Sedan Unesco 2018 initierade 

programmet ”Our Rights, Our Lives, Our Future” har 15 miljoner elever deltagit i sex- och 

samlevnadsundervisning som utvecklats och stärkts tack vare programmet. I Latinamerika har över 

400 lärare i 20 länder utbildats i sex- och samlevnadsundervisning via en digital utbildningsmodul som 

Unesco bistått i att ta fram.96  

Med stöd av Sidas samarbetspartner IPPF deltog närmare 32 miljoner ungdomar i kvalitetssäkrade 

utbildningsprogram kring sex- och samlevnad, i eller utanför skolmiljön, under 2019. Ytterligare 411 

 
90 Global Philantropy Project, Meet the Moment: A Call for Progressive Philanthropic Response to the Anti-

Gender Movement, sid 7-8. 
91 Till exempel har nätverket StopCSE.org verksamhet i flera afrikanska länder.  
92 Unesco, International Technical Guidance on Sexuality Education: an evidence-informed approach, 2018, sid 82. 
93 Unesco, Our Right, Our Lives, Our Future Annual Report 2019, sid 12, 19. 
94 Unesco, Management report of the Education Sector 2019, sid 69. 
95 Se https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770 
96 Unesco, Education for Health and Wellbeing, 2019 Annual Report sid 3-10. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770


                                  FÖRDJUPAD STRATEGIRAPPORT 
 

  

26 
 

miljoner människor nåddes med information och positiva budskap om sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter genom distributionskanaler on- och offline.97 

Unesco är expertorgan när det gäller mobbning och könsrelaterat våld i skolan och ledde expertarbetet 

för  att ta fram den fullständiga definitionen av indikator SDG 4.a.2 som ska mäta ”säkra, icke-

våldsamma, inkluderande och effektiva läromiljöer”.98 För att uppmärksamma att skolrelaterat våld är 

en överträdelse av barn och ungas rätt till utbildning, hälsa och välbefinnande har Unesco utnämnt den 

5 november som den internationella dagen mot våld och mobbning i skolan inklusive nätmobbning. 

Dagen uppmärksammades första gången 2020.  

Frontline AIDS, ett partnerskap mellan civilsamhällesorganisationer som arbetar mot hiv/aids i 36 

länder, producerar evidensunderlag och verkar för att sex- och samlevnadsundervisning ska inkluderas 

i nationella hiv-strategier och läroplaner. Under 2019 nådde Frontline AIDS 1,4 miljoner barn och 

ungdomar i åldern 10–24 år med sex- och samlevnadsundervisning och information om hiv och aids. 

Av dessa var mer än 61 procent kvinnor, och de allra flesta på den afrikanska kontinenten, Frontline 

AIDS bidrar också i att ge stöd till nya metoder för att motverka könsrelaterat våld.99 

Som alla andra utbildningsområden har sex- och samlevnadsundervisningen påverkats negativt av 

covid-19 när skolor runt om i världen varit stängda. Sida bedömer portföljen som relevant givet de 

stora utmaningar som existerar för arbetet med sex- och samlevnadsundervisning. Genom sin tydliga 

ställning och diplomatiska arbete utgör Unesco en betydelsefull samarbetspartner inom området 

samtidigt som IPPF och Frontline AIDS är viktiga för att nå barn och ungdomar med information om 

sex- och samlevnad, och var de kan få SRH-service, såväl inom som utanför skolmiljön.  

 

3.2.4 Mål 2.4 Förbättrad tillgång till rent vatten och säkert hanterad och hållbar 
sanitet och hygien i skolor 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Globalt beräknas 69 procent av skolor ha grundläggande tillgång till vatten. Detta innebär en marginell 

ökning från förra mätningen 2015, men det skulle krävas sjufaldig ökning för att uppnå SDG-målen. 

Det innebär att 584 miljoner barn saknar grundläggande dricksvatten vid deras skolor, varav hälften 

inte har tillgång till följd av att existerande infrastruktur inte är funktionell.100 Även när det gäller 

tillgången till sanitet och hygien är ökningen marginell och synliggör att det fortfarande finns ett 

omfattande problem kring hållbarhet med trasiga, fulla eller stängda toaletter eller ingen tvåltillgång. 

Tillgången är fortsatt ojämlik mellan och inom länder, vilket blev särskilt tydlig i samband med 

pandemins utbrott. 101  

Det finns standarder för WASH i skolor i ett betydande antal länder, men konkreta resultat i de flesta 

andra avseenden så som policy, regelverk och ansvarsutkrävande visar alltjämt på brister.102 Endast i 

 
97 IPPF Annual Performance Report 2019, sid 2. 
98 Unesco, Management report of the Education Sector 2019, sid 26. 
99 Frontline AIDS Comprehensive Sexuality Education (CSE) report 2019. 
100 Unicef och WHO, JMP Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene In Schools, Special Focus on 

Covid-19, 2020 sid 7. 
101 WHO och Unicef, Joint Monitoring Report: Progress On Drinking Water, Sanitation And Hygiene In Schools 

Special Focus On Covid-19, 2020, sid 6, 8 och 9. 
102 Unicef, Global Annual Results Report 2019 - Goal Area 4, sid 41. 
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undantagsfall inkluderas finansiering till WASH i skolor i övergripande analyser av WASH-

finansiering.103 Generellt bedöms dock förutsättningar för WASH i skolor mer fördelaktiga än för 

WASH inom hälsovården, vilket förklaras med att olika program för WASH i skolor funnits under en 

längre tid.104 Klimatanpassningar för WASH i skolor är en fortsatta utmaning, liksom system för att 

minska risken för skolor att bli frånkopplade från vattenservice, underhåll och hållbarhet samt former 

för ansvarsutkrävande.  

Uppdaterad statistik och det återstående stora gapet för att uppnå relaterade SDG-mål gör att Sida 

bedömer att utvecklingen mot strategimålet endast går delvis framåt. Det finns emellertid en 

förhoppning om att ett ökat fokus på WASH inför återöppningen av skolor kan bidra till att påskynda 

och förbättra arbetet inom området. 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Portföljen innehåller fem insatser och omfattar 40,8 miljoner kronor. 

 

Stöden till Unicef, WSSCC, Världsbanken och Wateraid som redogörs för under strategimål 1.3 

(avsnitt 3.1.3) är också relevanta för det här strategimålet, vilka innefattar både direkta insatser och 

stöd för att främja nationella och lokala förutsättningar även inom WASH i skolorna.  

Unicefs direktstöd för WASH i skolor integrerar i ökad grad klimatanpassning. I Mongoliet har 

exempelvis kompostering- och torrtoaletter i skolor valts i avskilda områden och i Jordanien har 

vattenbesparande tekniker så som regnvattenuppsamling och återanvändning av vatten från handtvätt 

för spolning eller bevattning prövats. Vidare har solpumpar för vatten införts i stor skala.105 Utöver 

miljövinster innebär det minskade elkostnader för skolor, vilket höjer vattensäkerheten och ökar 

kunskapen om miljö och klimat bland elever, lärare och allmänhet.93  

Både WaterAid och Unicef har lagt om sina strategier från direkt stöd till att mer stödja nationella och 

lokala resurser för uppskalning av program för WASH i skolor. Detta sker bland annat genom 

stödmaterial eller utbildning, vilket visserligen resulterar i att färre antal skolor får direkt hjälp, men 

mer systemstärkande resultat. Unicef har bidragit till det sjunde Schools International Learning 

Exchange på Filippinerna där 191 delegater från 16 länder i Syd- och Östasien samt Stillahavsregionen 

uppnådde konsensus kring fyra prioriterade områden för att uppnå allas (universal) tillgång till WASH 

i skolor; ökat ägar- och ledarskap inom utbildningssektorn, att nationella standarder ska vara enhetliga 

med SDG-standarder, ökad uppföljning och datainsamling samt ökade investeringar106.  

Unicef rapporterar att nationella skolstrategier i ökande grad innehåller mål för menshälsa till följd av 

deras stöd.107 Unicef har direkt nått 20 500 skolor i 49 länder med bland annat utbildningsmaterial 

kring menshälsa.108 I Pakistan har WaterAid utvecklat WASH-moduler för lärare och 

 
103 WHO, Reflecting on TrackFin 2012–2020: Key results, lessons learned, and the way forward, 2021, Tabel 

A1, sid 23.  
104 Unicef, Global Annual Results Report 2019 - Goal Area 4, sid 42. 
105 Ibid, sid 18 och 39. 
106 Unicef, Global Annual Results Report 2019 - Goal Area 4, 2020, sid 41. 
107 Ibid. 
108 Sida- UNICEF WASH Partnership Results and Opportunities, 2020, sid. 2 (Dox: 04950/20) 
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aktivitetsbaserade guider för studenter kring hygien och 51 tjänstemän har där utbildats kring säker 

menshälsa i skolor.109 

Unicef har även åstadkommit positiva resultat genom starkare kopplingar mellan utvecklingsprogram 

och humanitära insatser. I Eswatini har täckning av skolsanitet ökat från 84 till 89 procent över ett år 

genom synergier där inflytelserika lokala ledare har skapat aktörsgrupper för sanitet i sina 

samhällen.110 

Världsbankens Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) har genom sitt Poverty 

Diagnostic Tool bidragit till risk- och sårbarhetsanalyser samt till att rikta covid-19-insatser rätt i 

Nigeria vilket ledde till statliga akuta insatser ibland annat skolor.111  

Sidas bedömning är att portföljen är relevant och att Sidas dialogarbete bidrar strategiskt till det 

globala arbetet och till strategimålet.  

 

3.2.5 Mål 2.5 Ökad kunskap om och integrering av hållbar utveckling i utbildning och 
lärande 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

För att utbildning ska vara en drivkraft för långsiktig hållbar utveckling, krävs att utbildningen är 

transformativ, reflekterande och skapar en miljö för kritiskt tänkande och ifrågasättande. Delmål 4.7 i 

Agenda 2030 återspeglar i stort innehållet i konceptet utbildning för hållbar utveckling. Trots en ökad 

uppmärksamhet av miljö- och klimatutmaningar i världen är tyvärr fortfarande kännedomen generellt 

låg för hur utbildning för hållbar utveckling kan integreras i utbildningssystem. En global lägesrapport 

publicerad av Unesco 2018 konstaterar att integreringen av hållbar utveckling i utbildning försvåras 

ytterligare av bristande kompetens och resurser.112 Kompetensbristen är särskilt kritisk bland lärare 

och resursbristen som mest akut i Afrika. Rapporten påvisar samtidigt en positiv, om än långsam, 

trend att utbildning för hållbar utveckling integreras i allt högre grad i nationella utbildningspolitiska 

styrdokument, läroplaner och lärarutbildningar.113 

Skolstängningar i samband med covid-19 har haft en negativ inverkan på strategimålet, då det funnits 

mycket små förutsättningar att bedriva utbildning som integerar och ger ökad kunskap om hållbar 

utveckling utanför skolan.  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går delvis framåt.  

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Sidas stöd inom strategimålet är fokuserat till Unesco och omfattar 8,9 miljoner kronor. Unesco är det 

ledande organet för området utbildning för hållbar utveckling inom FN-familjen. Unesco bidrar med 

kunskap och informationsspridning om hur hållbar utveckling kan integreras i läroplaner, 

 
109 WaterAid, Sida Annual Report, 2020, sid 18, (Dox: 035611/20) 
110 Sida-UNICEF WASH Partnership Results and Opportunities, sid. 3. 
111 World Bank/Global Water Security and Sanitation Partnership Trust Fund, Annual Report 2019-2020, sid 5 

(Dox: 040541/20) 
112 Unesco, Progress on Education for Sustainable Development and Global Citizenship Education, 2018, sid 11. 
113 Ibid., sid. 1. 
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lärarutbildning samt i hela lärandeprocessen. Unesco bistår även nationella lärarhögskolor och institut 

med rådgivning för att integrera frågor om hållbar utveckling i lärarutbildningen, samt har globalt 

mandat för att följa upp och utvärdera implementeringen av hållbar utveckling i utbildningssystem.114 

(Se även avsnitt 2.4 Synergier med andra svenska strategier och aktörer.) I samarbete med närmare 

100 relevanta aktörer har Unesco genomfört ett globalt handlingsprogram för utbildning för hållbar 

utveckling genom vilket 2,15 miljoner lärare har kapacitetsutvecklats och 37,7 miljoner elever lärt sig 

om hållbar utveckling i 152 länder.115 Handlingsprogrammet har också resulterat i framtagandet av 

nationella ramverk och program för hållbar utveckling inom lärande.116 Unesco antog hösten 2019 ett 

nytt ramverk för arbetet med utbildning för hållbar utveckling117 och lanserade under 2020 en 

omfattande handlingsplan för integreringen av hållbar utveckling i lärande riktad till medlemsländer 

samt beslutsfattare och intressenter inom civilsamhället och utvecklingssektorn på global nivå.118 

 

Sida har under hösten 2020 gjort en kartläggning av globala aktörer inom utbildning för hållbar 

utveckling för att undersöka möjligheten att diversifiera portföljen. Kartläggningen understryker 

Unescos centrala roll i utbildning för hållbar utveckling både vad gäller direkt implementering, 

kapacitetsutveckling och som normativ och samordnande aktör. Kartläggningen noterar även en brist 

på andra globala aktörer relevanta för strategimålet. 

 

Sida bedömer därmed portföljen som delvis relevant. Ytterligare insatser för att bidra till strategimålet 

kan dock även fortsättningsvis övervägas.  

4 Implikationer och rekommendationer 

4.1 Implikationer för innevarande strategiperiod 

Covid-19 har totalt ändrat förutsättningarna för genomförandet av strategin. Som framgår av 

redovisningen ovan, har alla områden påverkats. Samtidigt har det visat sig att det till stor del flexibla 

kärnstöd som dominerar i genomförandet av strategin, har möjliggjort för de flesta partners att snabbt 

ställa om och anpassa verksamheten för att hantera effekterna av pandemin.  

Pandemin har också visat på vikten av att tydligt fokusera på de fattiga och de mest utsatta, som 

riskerar att bli än mer fattiga till följd av pandemin och de nedstängningar som görs. 

Sida kommer genom partners följa utrullningen av vacciner mot covid-19 i de länder de verkar så att 

de i riskgrupper nås och ingen lämnas utanför. 

Under 2021 kommer Sida att arbeta vidare med analys av den globala multidimensionella fattigdomen. 

Analysen kommer att användas som underlag för att ta fram strategiunderlag under 2022, men även 

som underlag för att stärka fattigdomsfokuset i portföljer och insatser.  

Inom båda stödområdena hälsa och utbildning är bedömningen att portföljerna som riktar sig mot 

miljö- och klimatarbete (strategimål 1.5 och 2.5) kan behöva utökas. Arbete pågår också inom hela 

 
114 Unesco, Management report of the Education Sector, 2019, sid 53. 
115 Unesco, Education for Sustainable Development: Partners in Action; Global Action Programme (GAP) Key 

Partners’ report (2015-2019), 2020, sid 3-4. 
116 Ibid., sid. 3 
117 Framework for the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) 2020–2030 
118 Education for Sustainable Development: A Roadmap, 2020, sid. 26 
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strategin för utökad miljö- och klimatintegrering. Fler synergier och eventuella samfinansieringar med 

framför allt strategin för hållbar miljö, hållbart klimat och hav diskuteras.  

Inom områdena hälsa respektive vatten och sanitet har flera insatser beslutats för nya innovativa 

finansieringsmodeller. Inom utbildningsområdet fortsätter Sida att undersöka möjligheterna att 

medverka till finansieringsmekanismen International Finance Facility for Education (IFFEd), som 

syftar till att genom utvecklingsbankerna generera ytterligare finansiering för inkluderande och 

jämställd utbildning av god kvalitet i lägre medelinkomstländer. 

Fortsatt integration av WASH inom hälsosystem och utbildning skapar synergier och utgör en 

nödvändig förutsättning för att nå resultat inom hela strategin. 

Under de kommande åren kommer ett fortsatt fokus ligga på stärkt dialog med globala partners hur 

motståndskraften kan öka på global, regional och landnivå för att bemöta anti-SRHR-rörelsen.  

Kapacitet och hälsosystems infrastruktur kommer vidare behöva stärkas. Initiativ kan komma att 

behövas för ett större fokus på specifika aspekter såsom hälsofinansiering respektive hälsopersonal 

inom primärvården, samt kvalitetssäkring av vård för att mer effektivt bidra till delmålet om stärkta 

och hållbara hälsosystem.  

Sida har stärkt arbetet med att främja psykisk hälsa, men kommer fortsätta verka för att psykosocialt 

stöd integreras i hälsosystemstärkande åtgärder och antas som en integrerad komponent i alla SRHR-

program. Sida kommer också i dialogen med globala aktörer som till exempel WHO lyfta psykisk 

hälsa i kontexter där humanitära och utvecklingsinsatser kan samverka. 

I arbete med att stärka hälsosamma liv kommer Sida fokusera på ungdomar och i synnerhet 

information och kommunikation kring menshygien och sexualundervisning i och utanför skolan.  

Inom hela strategin fortsätter dialogen med partners om antikorruption och transparens, och hur detta 

arbete kan stärkas på landnivå. 

4.2 Rekommendationer inför kommande strategi 

Slutsatserna från den fördjupade strategiöversynen visar att strategins inriktning och indelningen i de 

två stödområdena hälsa och utbildning är fortsatt relevant. 

Ansatsen att inom strategins två stödområden integrera verksamhet med fokus på sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt vatten, sanitet och hygien (WASH) är fortsatt 

avgörande för att möjliggöra en bättre tillgång till både hälsa och utbildning för kvinnor och flickor. 

Områdena robusta hälsosystem, SRHR, WASH och utbildningssystem är intimt sammankopplade och 

ömsesidigt förstärkande. Långsiktigt hållbar utveckling, i dess tre dimensioner – social, ekonomisk 

och miljömässig – fordrar att människor har tillgång till hälsovård, SRHR och adekvat utbildning samt 

tillgång till vatten, sanitet och hygien.  

Inriktningen inom stödområdet hälsa är fortsatt relevant, där ett fortsatt fokus rekommenderas mot att 

stärka hälsosystem, allmän tillgång till hälso- och sjukvård (UHC), inklusive SRHR, folkhälsa samt 

tillgång till vatten, sanitet och hygien som en grundläggande förutsättning för hälsa. I stärkta och 

hållbara hälsosystem ingår personalresurser och en kvalitetssäkrad och inkluderande primärvård som 

når de mest utsatta.  
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Det hårdnande internationella politiska klimatet för jämställdhet och SRHR, tillsammans med 

minskande finansiering och tillbakagång på grund av covid-19, gör att SRHR och strategiska 

samarbeten med globala partners för att öka motståndskraften på global-, regional och landnivå fortsatt 

bör prioriteras.  

Inriktningen inom stödområdet utbildning är också fortsatt relevant, med ett fortsatt fokus på 

utbildningssystem, förbättrat lärande och ökad kunskap om sex och samlevnad, inklusive sexuella 

rättigheter. Den globala lärandekrisen har förvärrats ytterligare under covid-pandemin och fattiga 

länders redan svaga nationella utbildningssystem kommer att behöva hantera enorma utmaningar 

framåt. Stöd till globala partners som arbetar systemstärkande och med ett helhetsperspektiv på 

utbildning ska vara i fokus. Tillgång till vatten, sanitet och hygien är avgörande för att möjliggöra 

skolgång och lärande för de mest utsatta grupperna.  

Lärdomar av effekterna av covid-19 på hälso- och utbildningssystem, inklusive SRHR och WASH, är 

avgörande för att bidra till resilienta system.  

Ett ökat fokus på miljö- och klimatperspektivet förutses där normativa globala samarbeten förväntas 

bidra till stärkt resiliens och klimatsanpassning på regional och nationell nivå.  

Utgångspunkten för en kommande strategi bör därför vara att den övergripande inriktningen ligger 

fast.  

Förslag till förändringar  

• Sida rekommenderar att minska antalet strategimål. Sida föreslår till exempel att inom 

stödområdet utbildning slå samman det systemstärkande målet (2.1) och målet för förbättrat 

lärande (2.2). Uppdelningen i två strategimål har visat sig vara svårt att operationalisera, 

särskilt då portföljen innehåller ett begränsat antal partners. 

 

• Utbildning är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för människors hälsa och förväntade 

livslängd. För ungdomar är skolan en av de främsta kanalerna för kunskapsöverföring om 

hälsa. Sida rekommenderar att utbildningens betydelse för hälsosamma liv och kopplingen till 

minskning av tonårsgraviditeter, hivinfektioner, m.m. stärks i kommande strategi.  
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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: 

1 420 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2020: 1 351 190 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) 

Global strategy 
on socially 
sustainable 
development 
2018-2022 

Total 
 

1 351 190 

Not allocated to area of support Not allocated to result 0 

Total 0 

Improved, equitable and gender-
equal health, security and well-
being throughout life 

Strengthened and sustainable good quality health 
systems 

233 255 

Improved access to sexual and reproductive 
health and rights and freedom from gender-based 
violence 

197 601 

Improved availability of clean water and safely 
managed and sustainable sanitation and hygiene 
generally and within the healthcare system 

214 893 

Improved capacity to promote healthier lives 87 498 

Improved capacity to prevent negative health 
impacts caused by environmental contamination 
and climate change 

39 185 

Total 772 432 

Improved, equitable, inclusive and 
gender-equal education and 
lifelong learning of good quality 

Strengthened and sustainable good quality 
systems for education and learning 

302 220 

Improved opportunities for learning and 
knowledge especially for girls and women 

187 439 

Comprehensive sexuality education and 
strengthened work against gender-based violence 
in schools and communities 

39 439 

Improved availability of clean water and safely 
managed and sustainable sanitation and hygiene 
in schools 

40 768 

Improved knowledge and integration of 
sustainable development in education and 
learning 

8 939 

Total 578 804 

Phasing out Phasing out -46 

Total -46 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the Strategy Period       
(KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 3rd year with total duration of 5 years.   

 

  

  

 

  

       

   

* Note that the Disbursed Amt to date includes even payments made in the last year of the previous strategy,  611 248 KSEK 
 

 

       

 

 

     

        

  

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) 
 

 

 

    

 

 

 

 

   

 


