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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Strategirapportens syfte är att rapportera Sidas strategigenomförande till regeringen. 
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. 
Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje 
strategi och drar även framåtblickande slutsatser. 

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten 
ska redovisa, analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna 
strategimål1 samt redogöra för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska 
rapporten redovisa förändringar i förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av 
strategirapporter: Strategirapport år 1, årlig strategirapport och fördjupad strategirapport.  

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. 
Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående 
strategi (i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den 
förändringsteori som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt 
hur verksamheten ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 
 

2. Den årliga strategirapporten skrivs för de år då varken en fördjupad översyn eller 
operationalisering genomförts.  
 

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad 
översyn genomförts. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategi-
genomförandet som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska 
sammanfatta genomförandet av hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) 
samt ge tydliga rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade 
strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens 
anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 
senaste strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid 
tillfället för strategirapportens framtagande (t.ex. rapportering, reserapporter, studier, 
utvärderingar, analyser och anteckningar från partnermöten).                                                                                                      

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en 
översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin 
genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 
implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som Sida vill lyfta till UD. 

 

 

 

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna rapport använder genomgående 
begreppet strategimål i linje med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring 
resultatområden. Denna rapport använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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Trafikljusbedömningar 

Trafikljusen är ett signalsystem som sammanfattar och motiverar Sidas nulägesbedömning av 
strategigenomförandet. Olika aspekter av strategigenomförandet bedöms i strategirapporten för att 
ge en bild av trender i utvecklingen och relevansen av verksamheten. Bedömningen består av ett 
färgsatt trafikljus samt en motivering.  

Trafikljus för utvecklingstrend 

Grön: Utvecklingen går framåt Gul: Utvecklingen har ingen 
tydlig riktning 

Röd: Utvecklingen går bakåt 

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
framåt.  

I förhållande till 
strategimål/strategi har 
utvecklingen i kontexten ingen 
tydlig riktning.  

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
bakåt.  

 

Strategin och dess strategimål anger vad Sidas arbete ska bidra till under en angiven strategiperiod 
och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. Trafikljusbedömning för 
utvecklingstrend används för att få en snabb uppfattning om utvecklingstrender i de kontexter och 
tematiska områden där Sida är aktiv.   

Sidas insatser och aktiviteter kan vara med och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi 
är aktiva, men trender handlar 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. Effekten av Sidas arbete bedöms alltså inte i detta trafikljus. 

Trafikljus för portföljens relevans 

Grön: Portföljen är relevant Gul: Portföljen är delvis relevant Röd: Portföljen är inte relevant 

Portföljen svarar upp mot 
behoven i kontexten, 
strategins mål samt uppnår 
resultat enligt insatsernas 
mål.  

Portföljen svarar delvis upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål samt uppnår resultat för en 
större del av insatsernas mål.  

Portföljen svarar inte upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål och/eller uppnår inte 
resultat enligt insatsernas mål.  

 

Sida utvecklar och anpassar löpande strategiportföljerna för att upprätthålla en relevant och väl 
avvägd portfölj. Sida anpassar portföljen genom att förhålla sig till utvecklingsutmaningar i respektive 
kontext, aktuell styrning samt genom att säkerställa att insatser och aktiviteter bidrar eller förväntas 
bidra till resultat. Trafikljusbedömningen beaktar och utgår från dessa tre aspekter. 
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1. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 
sammanfattning 

 
 Mål3  Portfölj4 
Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 

1. Stärkt kapacitet hos institutioner för fortsatt ek. integration med EU    

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag     

 
Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat 

3. En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet     

4. Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet och minskad korruption    

5. Ett mer effektivt rättsväsende i enlighet med europeisk standard     

6. Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel    

8. Ett mer pluralistiskt civilt samhälle    

9. Förbättrade förutsättningar för demokratiskt ansvarsutkrävande och 
deltagande  

   

10. Friare och mer oberoende media    

11. Åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering    

12. Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att utforma sina liv    

13. Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan länderna    

Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och 
klimatförändringar 

14. EUs regelverk och int. överenskommelser för miljö, klimat och energi    

15. Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och 
civilsamhälle 

   

16. Mer hållbar samhällsservice som vatten och avlopp, avfallshantering, energi     

 

  

 

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 

Totalt strategibelopp:  
10 550 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
10 620 MSEK, varav 1 938 MSEK för BiH5 

Antal insatser 2021 
386  

 *Inkluderar utbetalt belopp 2021 mot strategin för Reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021-2027 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Sedan i juli 2021 befinner sig Bosnien och Hercegovina i en fördjupad politisk kris, som beskrivs som 
den värsta sedan krigets slut 1995. Detta i ett land där utvecklingen och EU-närmandeprocessen 
överlag redan innan gick mycket långsamt, hade stagnerat eller i vissa avseenden gick bakåt. Politiker 
från Republika Srpska deltar sedan i juli inte i beslutsfattande på nationell nivå. Republika Srpska har 
dessutom fattat beslut om att ensidigt, och i strid med konstitutionen, dra sig ur samarbeten på 
nationell nivå och därmed skapa ett eget parallellt system på entitetsnivå. De har också hotat med 
att göra desamma gällande ytterligare funktioner, till exempel åklagar- och domstolsmyndigheten 
(High Judicial and Prosecutorial Council, HJPC). Detta riskerar att rasera det statsbyggande som skett 
med det internationella samfundets stöd sedan kriget, samt underminera EU-närmandet och andra 
hittills genomförda reformer. Krisen och det medföljande höjda politiska tonläget med en 
nationalistisk grund har spätt på redan existerande spänningar och lett till ökad oro bland 
befolkningen inför framtiden.  

För många människor i landet befäster det synen av korrupta politiker som inte fokuserar på 
reformer och utveckling. Möjligheterna att via demokratisk väg påverka samhället är små, är den 
allmänna uppfattningen. Allt fler lämnar landet för att skapa sig en bättre tillvaro på annat håll. 
Befolkningssammansättningen ändras därmed successivt, där en allt större andel av de som är kvar 
utgörs av äldre.7 Under året har stigande inflation, ökade priser på basvaror och förlorade 
arbetstillfällen på grund av pandemin gjort att fler människor fått det svårare ekonomiskt, vilket gjort 
att fler riskerar att falla ned i fattigdom. Enligt Världsbanken befann sig 16,9 procent av befolkningen 
i fattigdom 2015.8 Särskilt utsatta grupper är människor med funktionsnedsättning, romer och 
migranter eller flyktingar. Korruptionen genomsyrar samhället och de som försökt leva utanför detta 
(dvs. inte röstat på ”rätt” politiskt parti) har fått det än svårare ekonomiskt när realpriserna ökar.9 
Denna utveckling slår ännu hårdare mot till exempel ensamstående kvinnor, pensionärer och 
människor på landsbygden, som riskerar att falla (djupare) ned i fattigdom. 

I skrivande stund har kriget i Ukraina pågått i mindre än två veckor. Kriget kan komma att påverka 
situationen i landet och Sidas arbete, men det är ännu svårt att förutse på vilket sätt. 

 

5 Inklusive utbetalningar som gjorts mot Strategin för Reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021-
2027 
6 38 insatser hade utfall under 2021. Det totala antalet pågående insatser var något högre.  
7 UNDP 2021: National Human Development Report 2020: Social Inclusion in Bosnia and Herzegovina | UNDP in 
Bosnia and Herzegovina 
8 Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) | Data (worldbank.org) 
9 Democratization Policy Council and Eurothink 2021: Sell Out, Tune Out, Get Out, or Freak Out? Understanding 
Corruption, State Capture, Radicalization, Pacification, Resilience, and Emigration in Bosnia and Herzegovina 
and North Macedonia www.democratizationpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/Eurothink-DPC-Final-
Report-to-Publish-March-2021.pdf 

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/library/nhdr/NHDR2020_SocialInclusion.html
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/library/nhdr/NHDR2020_SocialInclusion.html
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC
http://www.democratizationpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/Eurothink-DPC-Final-Report-to-Publish-March-2021.pdf
http://www.democratizationpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/Eurothink-DPC-Final-Report-to-Publish-March-2021.pdf
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2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Vilka givare som är störst varierar något över åren och är beroende på vad som räknas in. De fyra 
viktigaste är dock EU (drygt 1,2 miljarder kronor i utbetalningar 2020), USA (drygt 270 miljoner 
kronor samma år), Sverige och Schweiz. Sveriges stöd uppgick samma år till drygt 200 miljoner kronor 
och Schweiz något lägre. Sverige och Schweiz samfinansierar ett antal projekt och Sverige stöder två 
garantier tillsammans med USA. Det totala biståndet till Bosnien-Hercegovina uppgick 2020 till 11,2 
miljarder kronor varav knappt 23 % i form av gåvobistånd.  

Givarkoordinering är splittrad och den koordinering som sker syftar främst till informationsdelning. 
Sverige har under året deltagit i flera samordningsgrupper och har lett givarsamarbetet Friends of 
Sarajevo för stöd till kantonens åtgärder för bättre samhällsservice och miljöförbättringar.  

Sverige är den största bilaterala givaren inom miljö- och klimatområdet och har bland annat 
profilerat sig inom energieffektivisering och åtgärder mot luftföroreningar. Sverige är också 
tongivande när det gäller jämställdhet samt stöd till civilsamhällesorganisationer i deras 
påverkansroll (och inte bara som genomförare av givares projekt).  

Sida arbetar med andra svenska aktörer och myndigheter genom myndighetssamarbetet. En viktig 
del av reformstödet och kapacitetsutveckling av institutioner har skett genom expertsamarbete 
mellan svenska myndigheter och deras bosniska motsvarigheter, till exempel Domstolsverket, 
Lantmäteriet, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.  

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Stöd till Bosnien-Hercegovina har förutom bilateralt även skett regionalt inom Reformstrategin för 
västra Balkan och Turkiet. Samordning mellan det bilaterala och det regionala stödet har skett till 
exempel kring stöd till UN Womens arbete med jämställdhetsbudgetering, och kring stöd till 
oberoende journalistik. Generellt finns utrymme för bättre samordning och mer synergier. Sida har 
gett stöd till civilsamhällesorganisationer i Bosnien-Hercegovina inom ramen för Strategin för stöd 
genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022, där stöd via Kvinna till Kvinna från 
båda ovan nämnda strategier lett till bättre förutsättningar för nätverkande med ett större antal 
organisationer ur kvinnorättsrörelsen i Bosnien-Hercegovina då fler organisationer har fått stöd. 
Vidare har Sida gett stöd till minröjning i Bosnien-Hercegovina genom en global insats inom Strategin 
för hållbar fred 2017-2022. Samverkan har skett mellan ansvariga handläggare, men här finns 
utrymme att göra mer för att öka synergierna. Det finns fortfarande områden om inte har röjts för 
minor, för att människor ska kunna återvända till sina områden och marken och skogen brukas krävs 
minröjningsinsatser som på så vis banar väg för till exempel stöd till jordbruksutveckling.  

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets/ODA andel av statsbudgeten utgjorde 
5 % (2020) 

Sveriges andel av det totala biståndet utgjorde 2 % 
(2020) 

Det finns ingen givargemensam 
samarbetsstrategi. 

EU-strategin gäller 2021- 2027 (IPA III)  

Det finns ingen EU-gemensamprogrammering. 

De fem största givarna (organisationer och/eller 
länder) är: EU, USA, Sverige, Schweiz, Tyskland 
(2020) 

Sverige är den tredje största givaren. 

Bland EUs medlemsstater är Sverige den största 
givaren (2020) 

Sverige har inget EU-delegerat samarbete. 
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Sverige betalade under 2021 ut 241 MSEK till samarbetspartner i Bosnien-Hercegovina, varav 228 
SEK utgjordes av utvecklingssamarbete bilateralt inom den regionala strategin för västra Balkan och 
Turkiet. Mobiliserat kapital har inte räknats under 2021, men två garantier pågår, där små och 
medelstora företag ges möjlighet att låna kapital för att på så sätt få igång eller expandera sin 
produktion eller affärsidé. Garantierna har kompletterat andra genom att små- och medelstora 
företag som får stöd via projektet Challenge to Change även kan få tillgång till banklån. En av 
garantierna ger möjlighet till diasporan att låna för investeringar i Bosnien och Hercegovina. 

Under 2021 betalades störst andel ut till insatser inom miljö och klimat, vilket berodde på att många 
insatser hade planerat stora utbetalningar detta år. Sett över strategiperioden 2014-2021 har den 
finansiella fördelningen mellan stödområden varit ganska lika, om än något mer till området 
mänskliga rättigheter och demokrati och mindre till ekonomisk utveckling. Andelen som gått till miljö 
och klimat har ökat de senaste åren. Flest antal insatser återfinns inom området mänskliga 
rättigheter och demokrati, där insatserna ofta är mindre.  

Tabell 2. Fördelning mellan stödområden 202110 

Stödområde Antal insatser Utfall 

WB 2014-2020:C - Western Balkans: A better environment, 
reduced climate impact and enhanced resilience to environmental 
impact and climate change 10 98 035 296 

WB2021c - WB: Environmentally and climate-resilient sustainable 
development and sustainable use of natural resources 3 44 600 000 

WB 2014-2020:B1 - Western Balkans: Strengthened democracy, 
greater respect for human rights and a more fully developed state 
under the rule of law focusing on strengthened public 
administration and judicial systems 14 34 005 729 

WB 2014-2020: B2 - Western Balkans: Strengthened democracy, 
greater respect for human rights and a more fully developed state 
under the rule of law focusing on increased enjoyment of human 
rights and greater opportunities to exercise democratic influence 12 29 766 608 

WB2021a - WB: Human rights, democracy, the rule of law and 
gender equality 3 8 450 950 

WB 2014-2020: A - Western Balkans: Enhanced economic 
integration with the EU and development of market economy 4 5 548 162 

WB2021d - WB: Inclusive economic development 1 5 300 000 

WB2021b - WB: Peaceful and inclusive societies 1 2 250 000 

Summa 38 227 956 745 

Insatsernas bidrag till Agenda 2030 och de globala målen speglar i stort fördelningen mellan 
strategins stödområden (se tabell nedan). Notera dock att samma insats kan bidra till flera av de 
globala målen, vilket gör att de dubbelräknas. Insatsernas bidrag till de globala målen inom området 
miljö och klimat framträder som särskilt stort, vilket speglar den höga andel utbetalningar som 
skedde inom det området under 2021. Insatserna inom strategin har även i hög utsträckning bidragit 
till globala mål för ekonomisk utveckling, institutionsutveckling, och jämställdhet. Vad gäller målet 

 

10 Notera att både den gamla och den nya strategin är inräknad i tabellen, uppdelad i stödområden för 
respektive strategi. 
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om minskad fattigdom är det få insatser som bidrar direkt. De flesta insatser antas dock leda till 
minskad fattigdom i förlängningen, dvs. indirekt.  

Tabell 3. Insatsernas bidrag till SDG-mål 

SDG 
Antal 
insatser Utfall 

11 - Sustainable Cities and Communities 7 122 092 336 

13 - Climate Action 7 97 500 000 

7 - Affordable and Clean Energy 3 90 600 000 

8 - Decent Work and Economic Growth 4 79 500 000 

16 - Peace and Justice Strong Institutions 20 63 146 827 

17 - Partnerships to achieve the Goal 6 42 939 150 

5 - Gender Equality 9 36 847 223 

6 - Clean Water and Sanitation 3 33 500 000 

9 - Industry, Innovation and Infrastructure 3 28 757 040 

12 - Responsible Consumption and 
Production 2 28 000 000 

3 - Good Health and Well-being 2 14 635 296 

10 - Reduced Inequality 2 14 500 000 

4 - Quality Education 1 13 500 000 

15 - Life on Land 1 13 000 000 

1 - No Poverty 2 5 517 001 

Portföljen utgår från fattigdomsperspektivet och rättighetsperspektivet. Jämställdhetsperspektivet, 
miljö- och klimatperspektivet och konfliktperspektivet har integrerats i portföljen på olika sätt. 
Perspektivet miljö och klimat har främst inneburit direkta insatser för miljö och klimat, snarare än 
integrering i andra insatser. Jämställdhetsperspektivet har å sin sida integrerats i övriga områden i 
större utsträckning, och det finns flera riktade insatser. Få insatser har arbetat riktat med 
konfliktperspektivet, medan flera insatser integrerat det perspektivet.  

Korruption är ett allvarligt utvecklingshinder och antikorruption har uppmärksammats och 
integrerats genomgående i insatshanteringen, men har också ett betydande utrymme i portföljen 
och i dialog med aktörer i landet.  

Insatserna som för närvarande pågår bedöms över lag kunna nå sina mål. Tabellen nedan visar att 
information saknas för 23 insatser, vilket beror på att de är nya och ännu inte har bedömts. Eftersom 
de är nya är dock sannolikheten just nu stor att de kommer att nå målen. En av insatserna har 
bedömts som särskilt svår och där pågår därför dialog för att hantera situationen. Överlag ser Sida att 
de flesta insatser har lett till resultat och förändringar inom sina respektive sammanhang.  

Tabell 4. Sidas bedömning av sannolikheten att insatserna når sina mål 

Sannolikhet Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

Information Saknas 198,7 23,0 

Troligt 300,7 15,0 

Mycket troligt 260,3 9,0 

Ej troligt 10,0 1,0 
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Sammanfattningsvis kan Sidas bidrag på strateginivå under 2021 sägas ha haft viss betydelse, givet 
externa faktorer såsom pandemin och den politiska situationen som påverkat utvecklingen i stort. 
EU-närmandet har gått ännu långsammare under 2021.11   

Sidas stöd har dock lett till resultat inom ramen för insatserna och i flera fall har detta skapat ringar 
på vattnet, möjliggjort för andra att investera och utveckla vidare samt banat väg för reformer. Till 
exempel har Sidas programstöd till UN Women, som arbetar brett med jämställdhetsfrågor både 
gentemot institutioner och civilsamhälle, möjliggjort att även Storbritannien gått in med stöd till 
arbetet med kvinnors ekonomiska egenmakt. Ett annat exempel på Sida som mobiliserande aktör är 
stödet inom miljö och klimat där Sidas investeringar i infrastruktur möjliggjort för kommuner att 
vidareutveckla system för avfallshantering. I flera projekt finns villkor om egeninsats där kommuner 
själva måste stå för en del av investeringen för att få stöd, vilket har lett till att dessa kommuner har 
fortsatt sina satsningar även efter att svenskt stöd har tagit slut. Sidas stöd till utvecklandet av 
ramverket för de globala målen på nationell nivå (SDG Framework), samt inrättandet av ett 
institutionellt råd (SDG Council) för att hantera implementeringen av detta, har varit lyckosamt. För 
första gången finns nu ett nationellt ramverk för utveckling som ger förutsättning för bättre 
samordning kring landets utvecklingsagenda.12 Vidare har Sidas stöd, genom att vara långsiktigt och 
inrikta sig på att stärka vissa nyckelorganisationer inom det civila samhället, bidragit till att 
förändringsaktörer i civilsamhället har kunnat bedriva sin verksamhet strategiskt för att skapa tryck 
på att genomföra reformer.  

3.2 Stödområde 1: Ökad ekonomisk integrering med EU och 
marknadsekonomisk utveckling 

Mål 1: Stärkt kapacitet hos institutioner för fortsatt ekonomisk integration med EU  

Strategimål  

Enligt EU har endast mycket begränsade framsteg gjorts kring de ekonomiska reformer som behövs, i 
vissa avseenden har utvecklingen gått bakåt.13 Problemen är många och behöver analyseras på en 
övergripande nivå; det politiska läget är än mer instabilt, lagstiftningen är dåligt harmoniserad, det 
saknas övergripande strategier och policyer på nationell nivå, den informella sektorn är stor och 
arbetslösheten är hög, den offentliga förvaltningen är ineffektiv och investerare hyser lågt 
förtroende.  

Portfölj  

Portföljen för ekonomisk utveckling är välbalanserad och bedöms som relevant. Insatserna har gett 
resultat i form av till exempel nya arbetstillfällen, mobilisering av kapital, att befintliga arbetstillfällen 
har bibehållits samt främjande av innovation och hållbarhet. Insatsen Small Business Act – Strategic 
and Policy Framework har bidragit till att underlätta dialogen mellan politiska aktörer på alla nivåer 
(stat, enhet, kantoner, lokala samhällen/kommuner) och åtgärder har vidtagits för att upprätta ett 
gemensamt ramverk för små och medelstora företag. Ramverket innefattar strategiska riktlinjer som 
syftar till att säkerställa ett harmoniserat förhållningssätt för utveckling av små och medelstora 
företag i linje med EU:s Small Business Act. Utvecklingsstrategier för små och medelstora företag har 
antagits på enhetsnivå och Brcko-distriktet. Förslaget till en lag om att stimulera utvecklingen av små 
och medelstora företag för alla förvaltningsnivåer har slutförts och väntar på antagande. De 
strategiska riktlinjerna för harmonisering av stöd till små och medelstora företag i Bosnien och 

 

11 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 
12 UM2017/19876/SARA – 39 Conclusion on Performance 
13 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
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Hercegovina har dock inte antagits av Bosnien och Hercegovinas ministerråd.14 Vidare har Sida under 
åtta år genom Lantmäteriet bidragit till utveckling av system för adressregister och 
fastighetsprisregister, vilket är viktiga delar för ett gynnsammare företagsklimat.15 Stödet är under 
utfasning 2022. Ett annat stöd som avslutades 2021 var FARMA II, samfinansierat med USAID, som 
har handlat utveckling av jordbrukssektorn. Som ett resultat av stödet har produktionen inom 
jordbruket förbättrats både kvantitativt och kvalitativt, t ex genom modernisering, utbildning och 
hjälp med export till EU för produkter inom till exempel mejeri, frukt och grönsaker, medicinska 
växter och honung. Dessutom har nästan tvåhundra företagare inom jordbrukssektorn fått direkt 
finansiellt stöd för produktionsutveckling.16 

Mål 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Strategimål  

Även om Bosnien-Hercegovina har vissa element på plats har inga framsteg gjorts under det senaste 
året gällande konkurrensregler eller regler för registrering av nya företag på central nivå.17 Andelen 
av ekonomin som utgörs av små och medelstora företag har inte ökat nämnvärt.18 Sidas bedömning 
från föregående år gäller; utvecklingen mot strategimålet går delvis framåt men i långsam takt. 

Portfölj  

Sida fortsätter att stödja små och medelstora företag, initiativ för att stärka ungdomars 
entreprenörskap och innovation. Insatserna visar goda resultat och svarar mot en viktig 
utvecklingsutmaning i landet vilket gör att Sida bedömer portföljen som relevant. Projektet Challenge 
to Change 2.0 har fortsatt att resultera i en god utveckling av små och medelstora företag genom 
finansiella bidrag till innovativa affärsidéer. Sedan projektets start 2016 har 190 stöd till företag 
förmedlats, vilket har lett till att ca 5000 arbetstillfällen bevarats och att nära 700 nya har 
genererats.19 Projektet Integrated Employment Service genom Världsbanken, som stödjer privata 
arbetsförmedlingar, har visat goda resultat. Under året gjordes justeringar för att specifikt fokusera 
på kvinnors och andra långtidsarbetslösas deltagande på arbetsmarknaden. Mellan mitten av 2020 
och slutet av 2021 ledde stödet till att 370 tidigare arbetslösa unga kvinnor och män fick en 
anställning.20 Genom att sysselsättning av långtidsarbetslösa ökat, bidrog även insatsen till att minska 
bördan på den offentliga ekonomin av att många är långtidsarbetslösa. Stöd genom 
ungdomsorganisationerna Mozaik Foundation21 och KULT22 har skapat möjligheter för unga att 
utveckla företag och entreprenörskap. Sidas garantiportfölj i Bosnien-Hercegovina är utformad för 
att komplettera pågående insatser som handlar om stöd till små- och medelstora företag. Genom att 
erbjuda lånemöjligheter till företag som annars inte skulle ha fått tillgång till kapital bidrar 
garantierna till ökad produktion, tillgång till exportmarknader, skapande av arbetstillfällen och 
förbättrad ekonomisk tillväxt. Utnyttjandegraden för Energy Efficiency Guarantee Facility uppgick till 
60 % i slutet av 2021 (sedan 2019) medan utnyttjandegraden för Diaspora Guarantee Facility uppgick 
till 20 % i december 2021 (sedan 2020). Sammanlagt har dessa två garantier genererat närmare 1300 
nya arbetstillfällen till och med 2021.23  

 

14 UM2017/19876/SARA – 39 Conclusion on Performance 
15 Statement on report CILAP ARM Feb 2022 (13543).pdf Document: UM2019/17321/SARA-23  
16 UF2014/42578/153 Report on Completion 
17 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 
18 EU DG NEAR bih_-_sme_fact_sheet_2021.pdf (europa.eu) 
19 UM2016/26794/SARA – 57 Conclusion on Performance 
20 UM2017/21439/SARA – 33 Conclusion on Performance, UM2017/21439/SARA – 31 Annual Report 
21 11689 MOZAIK Collective Impact for Youth-Lonac.ba 
22 11328 Institute for youth development, KULT 
23 Statement on report CMS 6 months OCT 2021.pdf (14125)Document: UM2020/06101/SARA-20 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-09/bih_-_sme_fact_sheet_2021.pdf
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3.3 Stödområde 2: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter 
och mer utvecklad rättsstat 

Mål 3: En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet att 
genomföra reformer för EU-närmandet 

Strategimål  

Under året har få framsteg gjorts för reformer inom offentlig förvaltning och stärkt administrativ 
kapacitet.24 Utvecklingen har snarare gått bakåt på grund av den politiska krisen där beslutsfattande 
på statlig nivå har varit blockerat eftersom Republika Srpska inte deltagit, vilket även påverkar andra 
nivåer. Republika Srpska har fattat beslut om att skapa en egen myndighet för samordning av 
medicinsk utrustning och läkemedel och dra sig ur samarbetet på nationell nivå. Landet behöver 
fortfarande genomföra handlingsplanen för förvaltningsreform, som antogs 2020 och utveckla en 
övergripande nationell strategi för offentlig finansiell styrning. Europeiska kommissionen har 
konstaterat att alla nivåer av den offentliga förvaltningen visar tecken på att ha tagits över av 
politiska intressen (political capture), vilket direkt påverkar medborgarnas dagliga liv.25 Bristande 
politisk vilja och samordning mellan administrativa nivåer är en stor utmaning för utvecklingen inom 
strategimålet.  

Portfölj  

Sida har gett visst stöd som bidragit till målet, men det är komplext givet den politiska situationen. 
Sida följer utvecklingen noga och försöker hitta öppningar för att stödja en positiv utveckling och 
bedömer att portföljen är relevant givet omständigheterna. Under 2021 har en ny insats inletts 
tillsammans med Världsbanken för att effektivisera och reformera offentligt ägda företag, vilket har 
potential att bidra till ökade reformer. Svenska myndigheter har spelat en viktig roll för 
kapacitetsutveckling i offentlig förvaltning som banat väg för reformer, bland annat genom stöd till 
Bosnien-Hercegovinas lantmäterimyndigheter respektive skattemyndigheter. Stöden har bland annat 
lett till ökad kapacitet inom myndigheterna, ökad effektivitet och bättre system för adressregister 
respektive förbättrade attityder och beteende gentemot skattebetalarna.26 Samarbetsformen med 
kollegialt utbyte har dock varit en utmaning under pandemin eftersom det inte har varit möjligt att 
resa och träffas fysiskt. Detta har inneburit svårigheter särskilt för projektet med Skatteverket. 
Portföljen har därmed varit delvis relevant.   

Mål 4: Offentliga tjänster levereras med bättre kvalitet, utifrån principer om icke-
diskriminering och lika rättigheter och med minskad korruption 

Strategimål  

Inga framsteg har gjorts gällande korruptionen i landet, där Bosnien-Hercegovina rankades tredje 
sämst i Europa efter Ryssland och Ukraina. 27 Tillgången till samhällsservice generellt har inte 
förbättrats nämnvärt under året, men det finns positiva exempel på lokal nivå. En undersökning från 
UNDP har visat att medborgare är mer missnöjda med socialtjänst, äldreomsorg och 
arbetsförmedling än till exempel vattenförsörjning och sophantering.28 Det komplexa administrativa 

 

24 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 
25 Ibid 
26 13543 CILAP Phasing out, 10174 Tax System Reform in BiH, Klaradia: UM2017/05484/SARA-20 och 
UM2017/05484/SARA-35 
27 TI BiH predstavlja Indeks percepcije korupcije za 2021:a godinu - Transparency International u Bosni i 
Hercegovini (ti-bih.org) 
28 UNDP 2021: Social Inclusion in Bosnia and Herzegovina. 2020 National Human Development Report 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ti-bih.org/ti-bih-predstavlja-indeks-percepcije-korupcije-za-2021-godinu/
https://ti-bih.org/ti-bih-predstavlja-indeks-percepcije-korupcije-za-2021-godinu/
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systemet försvårar utvecklingen som går fortsatt långsamt och den politiska krisen har alltmer 
överskuggat situationen.  

Portfölj  

Portföljen handlar till stor del om att stärka ansvarsutkrävandet på lokal nivå, utveckla 
samhällstjänster till medborgare, motverka korruption, bidra till välfärd och livskvalitet, liksom ökat 
folkligt deltagande i demokratiska processer. Flera insatser arbetade med detta och bidrog till målet 
vilket gör att portföljen bedöms som relevant. Stödet till sammanslutningarna för kommuner och 
städer i respektive entitet har bland annat lett till att stärka dessa som aktörer för att driva och 
efterfråga reformer gällande lokal förvaltning.29 Sidas stöd för att motverka korruption skedde dels 
genom att integrera aspekter av antikorruption i alla insatser, dels genom riktade insatser. 
Kärnstödet till Transparency International BiH bidrog till att stödja aktivister i kampen mot 
korruption, stärka övervakningen av institutioner, tillhandahålla rättshjälp, genomföra analyser av 
korruptionsrelaterade frågor och utveckla policyförslag.30 Stödet till organisationen Centre for Civic 
Initiative (CCI) bidrog till att offentlig revision i högre utsträckning följdes upp och användes som ett 
instrument för att utkräva ansvar.31  

Mål 5: Ett mer effektivt rättsväsende, som i högre utsträckning garanterar rätten till en 
rättvis rättegång, i enlighet med europeisk standard 

Strategimål  

Europeiska kommissionen konstaterade i sin årsrapport i oktober 2021 att inga framsteg gjorts på 
området och att ihållande och tydliga tecken på en försämring krävde brådskande åtgärder för att 
stärka systemets integritet. Den politiska situationen, som har förvärrats under året, fortsatte att 
försvåra reformeringen av rättsväsendet. Till exempel har Republika Srpska hotat att dra sig ur den 
statliga domstols- och åklagarmyndigheten High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) och skapa 
en egen sådan myndighet. Den reviderade HJPC-lagen med fokus på integritetsfrågor, såsom kontroll 
av domare och åklagares tillgångar, har inte antagits.32 Korruptionsfall, i synnerhet politisk 
korruption, tas fortfarande mycket sällan upp i rätten, vilket tyder på fortsatt politisering av 
rättsväsendet. Det undermåliga rättsväsendet fortsatte att underminera medborgarnas rätt till en 
rättvis rättegång.33  

Portfölj  

Portföljen bedöms som relevant. Stödet till HJPC, genom myndighetssamarbetet med svenska 
Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten, har fortsatt trots den politiska krisen. Samarbetet gick 
bra och de flesta delar av projektet gick framåt, till exempel sjönk den stora ärendebalansen något 
under året och projektet har bidragit till en mer effektiv ärendehantering.34 35 Sidas stöd för att bidra 
till en positiv utveckling av rättsväsendet gick också genom civilsamhället och syftade i synnerhet till 
att förbättra medvetenhet inom rättsväsendet kring frågor som jämställdhet, hbtqi-personers 
rättigheter och könsrelaterat våld. Stödet via organisationen Atlantic Initiative ledde till att utbildning 

 

29 Klaradia: UF2015/22636/SARA-45   
30 12914 Transparency International BiH Klaradia: UM2018/37382/SARA-20   
31 12887 Public Audits with CCI Klaradia: UM2018/33286/SARA-22   
32 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 
33 ibid 
34 Document: UM2019/17326/SARA-27 
35 13552 Improving judicial efficiency and accountability ICEA Phase III 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
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om hur rättsfall gällande könsrelaterat våld kan hanteras inkluderats i den ordinarie utbildningen för 
domare och åklagare.36  

Mål 6: Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen inom strategimålet går framåt i vissa avseenden och bakåt i andra.  
Det saknas uppdaterad information och statistik kring förekomsten av könsrelaterat våld, men 
coronapandemin antas ha inneburit ökad risk för våld i hemmet och det könsrelaterade våldet 
misstänks därför ha ökat.37 Skyddade boenden fick viss ökad finansiering av lokala institutioner, men 
var fortfarande underfinansierade.38 Det gjordes vissa framsteg på lagstiftningsområdet, till exempel 
genom bättre samstämmighet med Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet och att Federationen tog viktiga steg på vägen för att anta en lag 
om skydd från våld i hemmet.  

Portfölj  

Flera samarbetsparter arbetade på olika nivåer och med olika aktörer för att motverka könsrelaterat 
våld. Arbetet gav goda resultat och Sida bedömer portföljen som relevant. Stödet till UN Women 
bidrog bland annat till handlingsplaner på kommunal nivå för förebyggande av könsrelaterat våld har 
antagits. Handlingsplanerna bidrog till ökad förståelse och engagemang för jämställdhet och mot 
könsrelaterat våld. UN Womens förebyggande arbete inkluderade även normkritiskt arbete med 
unga män och stöd till skolor att arbeta preventivt mot könsrelaterat våld.39 Genom stödet till Kvinna 
till Kvinna och dess partnerorganisationer fick kvinnor rättshjälp i mål som handlade om 
könsrelaterat våld och våld i hemmet.40  

Mål 8: Ett mer pluralistiskt civilt samhälle inklusive politiska partier med stärkt folklig 
förankring 

Strategimål  

Utvecklingen går delvis bakåt. Civilsamhället var fortsatt relativt svagt, fragmenterat, givarstyrt och 
projektfokuserat snarare än strategiskt utifrån egendefinierade problem och behov.41 Den folkliga 
förankringen var svag, förtroendet för politiska partier var låg och många uttryckte tvivel om 
möjligheterna att åstadkomma förändringar genom att engagera sig i politik eller civilsamhälle.42 I 
och med den politiska krisen ökade känslan av hopplöshet och allt fler valde att flytta från landet.43 
Under året tenderade det demokratiska utrymmet för civilsamhället att minska och även oberoende 
media upplevde ökade restriktioner. I Republika Srpska var mötesfriheten och yttrandefriheten 
fortsatt begränsad.44  

 

36 Narrative and Financial report_Gender and Justice Project 2021, statement on report Document: 
UM2021/08526/SARA-8 
37 UN Women 2022. Focus on Gender BiH: Sexual Violence Against Women in BiH Klaradia: 
UM2018/44334/SARA-105 
38 UN Women. 2020. Impact of the COVID-19 pandemic on specialist services for victims and survivors of 
violence in Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina COVID-VAW_Report1 (unwomen.org) 
39 Klaradia: UM2018/44334/SARA-107 
40 12022 Supp Women's Civil Society in improving the inst. resp. to GBV in BiH. UM2017/45928/SARA-83 
41 EPRD. 2016. Mapping Study of Civil Society Organizations in BiH. http://europa.ba/wp-
content/uploads/2016/11/Mapping-study-of-CSOs-in-BiH.pdf  
42  Sida Helpdesk ‘Democracy & Human Rights: A Political Economy Analysis of Bosnia and Herzegovina in 2021 
43 UNFPA: Survey on youth emigration UNFPA Bosnia and Herzegovina | SURVEY ON YOUTH EMIGRATION IN 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
44 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/bosnia%20and%20herzegovina%20covid-vaw_report1.pdf?la=en&vs=3623
http://europa.ba/wp-content/uploads/2016/11/Mapping-study-of-CSOs-in-BiH.pdf
http://europa.ba/wp-content/uploads/2016/11/Mapping-study-of-CSOs-in-BiH.pdf
https://ba.unfpa.org/en/publications/survey-youth-emigration-bosnia-and-herzegovina
https://ba.unfpa.org/en/publications/survey-youth-emigration-bosnia-and-herzegovina
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
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Portfölj  

Portföljen inom strategimålet syftade både till ett stärkt och förankrat civilsamhälle som kan ge röst 
åt de svaga som ett mål i sig och för att bidra till utveckling inom olika tematiska områden. Flera goda 
exempel visade på hur Sida bidrog till strategimålet. Stödet via ungdomsorganisationen KULT nådde 
många gräsrotsorganisationer för unga och ungdomsfrågor vilket bidrog till ökad pluralism och 
stärkte organisationerna.45 Stödet via Kvinna till Kvinna syftade till att stärka kvinnorättsrörelsen och 
ledde till ökad kapacitet hos deras partnerorganisationer, som uppvisade bättre förmåga till 
granskning, bevakning och påverkan gentemot makthavare och beslutsfattare.46 Stödet till My Right 
ökade medvetenheten kring jämställdhet i organisationer för funktionshindrade personer. 
Partnerorganisationer identifierade över hundra dittills okända flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättning som potentiellt skulle kunna engageras. Detta var viktigt eftersom dessa flickor 
och kvinnor tillhörde en av de mest fattiga och utsatta grupperna i samhället.47 Stödet till hbtqi-
organisationen Sarajevo Open Centre bidrog till att stärka hbtqi-rörelsen i stort genom att föra 
samman människor och decentralisera aktivism så att röster för hbtqi-personers rättigheter hördes 
bortom de stora städerna.48 
 

Mål 9: Förbättrade förutsättningar för demokratiskt ansvarsutkrävande och deltagande i 
politiska processer inklusive främjande av fria val  

Strategimål  

Den politiska krisen påverkade utvecklingen inom målet negativt. Inga framsteg gjordes under året 
för att förbättra ramverket för hållandet av val, för att säkra en transparent finansiering av politiska 
partier eller för att genomföra ODIHRs, Venedigkommissionens eller GRECOs rekommendationer på 
området. Bosnien-Hercegovina hade ännu inte implementerat den nästan tretton år gamla domen 
från Europadomstolen för mänskliga rättigheter om att andra än de som bekänner sig till någon av de 
tre konstituerande folkgrupperna kan väljas till landets högsta politiska positioner. Det pågår fortsatt 
försök att reformera vallagen inför valen på entitets- och nationell nivå 2022, som bland annat skulle 
innebära implementering av ovan nämnda dom. Möjligheter till demokratiskt ansvarsutkrävande och 
deltagande i politiska processer är fortsatt svagt.49 

Portfölj  

Flera insatser bidrog på olika sätt till strategimålet, om än i begränsad skala. Stödet till 
demokratiutveckling i kommuner, som bland annat syftade till att stärka allmänhetens deltagande, 
ledde till att unga kvinnor engagerade sig mer i vissa kommuner.50 Projektet Women in Elections 
(genom FN) resulterade i en välanvänd plattform för nätverkande och policyutveckling med fokus på 
ledare och kvinnliga politiker.51 Stödet till KULT ledde bland annat till ökad kapacitet och 
självförtroende hos unga politiker, bidrog till att ungdomsråd infördes i flera kommuner och la 
grunden för mer inkluderande policyprocesser.52 

Mål 10: Friare och mer oberoende media 

Strategimål  

 

45 Completion Memo (11328).pdf  Document: UM2017/24226/SARA-47  
46 Klaradia: UM2017/45928/SARA-83 
47 Klaradia: UM2019/34280/SARA-18 
48 SOC CoP 2021. Klaradia: UM2017/45925/SARA-85 
49 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 
50 13569 Strengthening Local Communities in BiH(MZs) Phase 2 
51 11436 Women in Elections 
52 Completion Memo (11328).pdf  Document: UM2017/24226/SARA-47  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/bosnia-and-herzegovina-report-2021_en
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Sida bedömer att utvecklingen går delvis bakåt. Inga framsteg har gjorts under året kring 
yttrandefrihet och media eller skydd för journalister genom rättsliga följder för hot och våld mot 
journalister.53 Problemen inom sektorn fortsätter: inhemsk media som ägs av personer med 
partipolitisk koppling, påtryckningar för rapportering som gynnar politiska intressen, hot och 
trakasserier mot journalister, inklusive på etniska grunder, låg/obefintlig grad av uppföljning och 
rättsliga påföljder av dels attacker mot journalister, dels korruptionsskandaler avslöjade av media. 
Om man ser till Press Freedom Index 2021 var Bosnien-Hercegovina det enda land i västra Balkan 
som inte gick bakåt.54  

Portfölj  

Sida stöd till oberoende media bidrog till strategimålet och portföljen bedöms vara relevant. 
Kärnstödet till Centre for Investigative Reporting (CIN), bidrog till publicering av grävande reportage 
och upprätthållande av databaser med information om politikers finansiella tillgångar och 
markägande.55 Stödet till medieplattformen BUKA bidrog till att öka den oberoende journalistiken 
genom den publiceringen av artiklar på den populära websidan www.6yka.com.56  

Mål 11: Att partnerländerna i högre grad uppfyller internationella och nationella 
åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet (inklusive EUs strategi för jämställdhet), 
och icke-diskriminering 

Strategimål  

Efterlevnad och implementering av antagna lagar och ratificerade konventioner för mänskliga 
rättigheter är fortsatt svag och utvecklingen går långsamt. Den politiska krisen försvårar än mer 
nödvändig harmonisering av lagstiftning mellan administrativa nivåer.57  

Portfölj  

Sida balanserade stöd till offentliga institutioner för implementering av lagstiftning med stöd till de 
som ska få sina rättigheter tillgodosedda – rättighetsbärare. I detta stöd spelade även civilsamhället 
en viktig roll genom att granska makten och påverka opinionen. Stödet var strategiskt och bedöms ha 
varit relevant. Stödet till jämställdhetsmyndigheter nationellt och i de två entiteterna, genom 
projektet FIGAP II, bidrog bland annat till integrering av jämställdhetsaspekter i lagförslag, policyer, 
strategier och handlingsplaner och till att ytterligare steg trots allt har tagits mot att harmonisera 
lagstiftning inom jämställdhetsområdet.58 Tillsammans har stödet till jämställdhetsinstitutioner 
(FIGAP II), UN Women och kvinnorättsrörelsen genom Kvinna till Kvinna bidragit till lagändringar, 
inklusive anpassning av lagstiftningen till Istanbulkonventionen. Ett exempel på detta var införandet 
av person of trust i båda entiteternas lagstiftning, som innebär att kvinnor som överlevt våld får ha 
med en person de litar på som stöd genom rättsprocessen. Ett annat exempel var stärkandet av 
lagstiftning rörande rätt till ersättning för offer/överlevare av konfliktrelaterat sexuellt våld. 
Sammantaget gav dessa förändringar tydligare rättigheter för offren gentemot olika institutioner och 
tydligare skyldigheter för institutioner att tillhandahålla ett sammanhållet skydd och stöd för 
våldsutsatta kvinnor.59 Kärnstödet till Sarajevo Open Centre (SOC) har bidragit till att inkludera 
aspekter kring hbtqi-personers rättigheter i jämställdhetsplaner på olika nivåer.60 

 

53 CoE report on Freedom of Expression (JUFREX programme) Document: UM2021/07775/SARA-9 
54 Reporters Without Borders. Press Freedom Index 2021. Bosnia-Herzegovina | RSF 
55 Conclusion on Performance 2020.pdf Document: UM2019/31241/SARA-25 
56 BUKA 2020 Annual narrative and financial report Document: UM2017/24070/SARA-77 
57 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021.  
58 Klaradia: UM2016/32746/SARA-113 
59 Klaradia: UM2017/45928/SARA-83, UM2018/44334/SARA-84, UM2016/32746/SARA-113 
60 12030 Sarajevo Open Centre Strategic Plan 2018-2020 

https://rsf.org/en/bosnia-herzegovina
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Mål 12: Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att utforma sina liv 

Strategimål  

Jämställdheten är inte på frammarsch. Utvecklingen mot strategimålet har varit blandad under året. 
Samma analys som gjordes i den förra strategirapporten gäller, till exempel att Bosnien-Hercegovina 
är ett ojämställt land trots en relativt välutvecklad lagstiftning för jämställdhet.  

Portfölj  

Sida stödde flera olika aktörer som arbetade på olika nivåer för att förbättra jämställdhet och 
kvinnors ekonomiska utveckling på bred front. Genom stöd via UN Women respektive Världsbanken 
fick fler kvinnor en tryggare och självständig försörjning genom stöd både till arbetsförmedling och 
för att utveckla företag så att de kunde skapa fler arbetstillfällen för kvinnor.61 Fler kvinnor är nu 
representerade i beslutsfattande processer på lokal nivå, genom ett projekt för att stärka rollen för 
lokala samhällen (Mjesne Zajednice) i Bosnien-Hercegovina, där man bland annat arbetat aktivt med 
att engagera kvinnor och förbättra jämställdhet.62 Genom UNICEFs projekt IT-girls bidrog Sida till att 
nå och inspirera över 200 flickor och unga kvinnor att studera IT och välja en bana som IT-experter 
eller entreprenörer vilket, tillsammans med utbildning för lärare och samarbete med grundskolor, 
bidrog till att förändra attityder kring kvinnors och flickors roll inom IT-sektorn.63  

Mål 13: Ökat förtroende och försoning mellan partnerna i och mellan länderna  

Strategimål  

På politisk nivå gick utvecklingen bakåt. Den politiska krisen med ökad nationalistisk retorik 
förvärrade situationen. FNs rapportör för övergångsrättvisa besökte landet i december 2021 och 
uttryckte oro över de få och ojämna framsteg som gjorts inom områdena sanning, rättvisa, 
gottgörelse, minne och garantier för icke-upprepning och att det riskerade att hindra försoning.64 
Detta var visserligen inget nytt men visade på den låsta situation som inte gynnar en positiv 
utveckling. Den politiska retoriken avspeglades dock inte alltid i hur vardagen såg ut för människor. 
På många håll fortsatte människor att leva sida vid sida; här gick utvecklingen varken bakåt eller 
framåt.   

Portfölj  

Sida arbetade inom målet dels genom en integrerad ansats inom projekt i andra områden och dels 
genom riktade projekt. Stödet till International Commission for Missing Persons (ICMP) bidrog till att 
ta viktiga steg för att låta inhemska myndigheter på ett samstämmigt sätt ta över processen att 
hantera sökandet efter försvunna personer efter kriget, detta trots att det handlar om en politiskt 
känslig fråga där det är långt ifrån självklart att alla kan komma överens.65 Stödet till Mostar Rock 
School bidrog till att skapa ett alternativt rum i Mostar, där unga som möttes över etniska gränser, 
vilket fungerade som en motvikt till krafter som ville underblåsa etniska motsättningar.66 

 

61 UM2017/21439/SARA – 33 Conclusion on Performance, UM2017/21439/SARA – 31 Annual Report 
62 Klaradia: UM2020/06739/SARA-15   
63 IT Girls Assessment Document: UM2017/24946/SARA-38  
64 OHCHR | Preliminary Observations from the Official Visit to Bosnia and Herzegovina by the Special 
Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence, Mr. Fabián 
Salvioli (2-10 December 2021) 
65 Klaradia: UM2020/25101/SARA-39 
66 UM2020/01683/SARA-16 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27946&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27946&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27946&LangID=E
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3.4 Stödområde 3: Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt 
motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar 

Mål 14: Att partnerländerna i högre grad uppfyller EUs regelverk och internationella 
överenskommelser för miljö, klimat och energi 

Strategimål  

Bosnien-Hercegovina är fortfarande i ett tidigt stadie vad gäller förberedelser kring miljö, klimat och 
energifrågor och styrning och lagstiftning är inte samordnade mellan olika nivåer. Utvecklingen var 
begränsad under året.67 Landet behöver fortfarande leva upp till åtaganden och implementera 
lagstiftning. Utvecklingen för strategimålet går långsamt men delvis framåt.  

Portfölj  

Portföljen bidrog till viktiga resultat och förändringar och Sida bedömer att den är relevant. Insatser 
handlade om att stödja institutioner på olika nivåer att leva upp till de krav som EU ställer på miljö, 
klimat och energieffektivitet. Svenskt stöd bidrog bland annat till policyutveckling och harmonisering 
av lagstiftning, utveckling av styrmedel för hållbar hantering av farliga kemikalier, bättre styrning för 
energieffektivisering mätning av luftföroreningar. Till exempel arbetades en landsomfattande 
strategi för miljö- och klimatområdet fram med expertstöd från Stockholm Environment Institute (SEI) 
i en inkluderande process där aktörer från civila samhället, akademi och institutioner deltog.68 
Strategin väntas antas under 2022. Fattigdomsperspektiv, jämställdhet och social jämlikhet var 
viktiga ledord under processen.69 Myndighetssamarbetet kring mätning och uppföljning av vad som 
orsakar luftföroreningar, via Naturvårdsverket, har under året tagit steg på vägen att utveckla 
systemet för uppföljning och rapportering av data kring luftkvalitet, och data har samlats in 
samstämmigt över hela landet. Det återstår dock att enas på politisk nivå om vem som ska 
rapportera data till EU för Bosnien-Hercegovinas räkning.70 
 

Mål 15: Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och civilsamhälle 

Strategimål  

Utvecklingen gick långsamt.71 Viss medvetenhet och engagemang för klimatet och miljöskyddets 
betydelse ökade löpande hos allmänheten, civilsamhället och näringslivet. Civilsamhällets 
påverkansarbete för policyförändringar och effektivt deltagande för miljön var dock fortsatt svagt.72  

Portfölj  

Sidas stöd inriktades dels på att skapa förutsättningar för civilsamhället att bli mer proaktiva 
förespråkare för policyförändringar inom miljöområdet, dels att involvera befolkningen i 
beslutsprocesser. Ett exempel var stödet till Centre for Civil Society Promotion (CPCD), som genom 
projektet Think Nature! har bidragit till många opinionsbildningsinitiativ genomförts som involverar 
civilsamhället och allmänheten. 37 så kallade ECO-skolor har initierats för som har lett till ökad 
miljömedvetenhet hos barn och unga genom att stödja utbildningssystemet att integrera miljö i 
skolans policyer. Flera företag har involverats i projektet för ett tydligare socialt ansvarstagande 

 

67 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021, s 97-105 Bosnia and Herzegovina Report 
2021 (europa.eu) 
68 The Evaluation report PEM consulting 2021 (UM2019/28176/SARA-32) 
69 13717 The SEI’s  bi-annual report Sept 2021(UM2019/28176/SARA-24) 
70 12071 Air Quality Management in BiH, Progress Report September 2021 (UM2018/23987/SARA-74) 
71 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021, s 97-105 Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 
72 13958 “Think Nature” Annual Report by CPCD, Oct 2020 Klaradia: UM2019/20907/SARA-18 
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gentemot miljö och lokalsamhälle. Det har lett till ökad medvetenhet om miljöskydd och förbättring 
av företagens sociala ansvar i flera kommuner.73  

Mål 16: Mer hållbar samhällsservice inom områden som vatten och avlopp, 
avfallshantering, energieffektivisering och förnybar energi 

Strategimål  

Utvecklingen under året har mer eller mindre stått stilla74 och bedömning från tidigare år gäller; även 
om landet under senare år har gjort framsteg krävs det många åtgärder och investeringar för att få 
till stånd bättre avfallshantering, system för dricksvatten och avloppsrening, energieffektivitet, 
förnyelsebar energiproduktion. Miljö och klimat utgör en tredjedel av EU:s regelverk (acquis) som 
kandidatländer behöver implementera. Det innebär stora investeringar om Bosnien-Hercegovina ska 
leva upp till kraven.   

Portfölj  

Sidas stöd till miljöinfrastruktur var betydande och genomfördes i samarbete med några av 
utvecklingsbankerna (World Bank, EIB, EBRD) och UNDP. Insatserna syftade till att utveckla mer 
hållbara samhällstjänster för medborgarna, framför allt på lokal nivå, med fokus på avfallshantering, 
vattenrening, energieffektivisering och luftkvalitet. Flera insatser ledde till goda resultat eller var på 
god väg att göra det, medan Plava Voda-projektet hade svårigheter (se nedan). Portföljen bedöms 
därför som delvis relevant. Ett exempel på ett lyckat stöd är projektet Green Economic Development 
(GED) som Sida stödjer genom UNDP. Sedan projektets start 2014 har projektet bidragit till att öka 
energieffektiviteten i offentliga byggnader i mer än 230 offentliga byggnader, 13 energieffektiva 
gatubelysningssystem installerades, koldioxidutsläpp reducerades med mer än 14 500 ton och mer 
än 5,5 miljoner BAM (ungefär 25 MSEK) sparades i den offentliga budgeten till följd av dessa 
energieffektiviseringsåtgärder.75 De politiska svårigheterna att samarbeta påverkade dock stora 
infrastrukturprojekt som var beroende av flera aktörer på olika administrativa nivåer. Stödet Plava 
Voda via EBRD, som syftar till att bygga ut kapaciteten för färskvattenförsörjning genom 
investeringar och lån till kommuner, drogs med kraftiga förseningar där nödvändiga lån för 
investeringar inte har kunnat realiseras på grund av politiska låsningar. Efter dialog och påtryckningar 
från ambassaden och EBRD enades dock alla partner om att uppfylla kraven för lånen och planen var 
att börja genomföra utbyggnaden av infrastruktur under 2022.76 

4. Implikationer  

Den nya strategin trädde i kraft i slutet av 2021 och operationalisering av densamma genomförs i 
början av 2022.  Operationaliseringen innebär tillfälle att styra om, skapa tydligare synergieffekter 
och arbeta ännu mer systematiskt för att bidra till bestående förändringar på strateginivå. Några 
generella slutsatser hittills handlar om att skapa utrymme för bättre samordning för tydligare 
synergier med andra strategier samt inom den regionala strategin. Detta inbegriper även att ta en 
större roll för givarsamordning generellt och inom prioriterade områden, till exempel jämställdhet 
och miljö,. Portföljen ska ses över utifrån den multidimensionella fattigdomsanalysen för säkerställa 
en tydligare koppling till människor i fattigdom.  

 

73 13958 “Think Nature” Inception Report by CPCD, October  2021 (UM2019/20907/SARA-33) 
74 EU-kommissionen. 2021. Bosnia and Herzegovina Report 2021, s 97-105 Bosnia and Herzegovina Report 2021 
(europa.eu) 
75 13303 UNDP – “Green Economic Development Project – Activity Report” Sept 2021 and 13601 GED III Inception report 
Oct 2021 ((UM2017/39080/SARA-58 and UM2020/42218/SARA-10) 

76 COP May 2021 UF2015/33817-57  and the Grant effectiveness approval  UF2015/33817-59 
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Den politiska utvecklingen i landet riskerar att innebära ännu större svårigheter att samarbeta med 
myndigheter och institutioner för att förbereda eller genomföra nödvändiga EU-reformer som 
kommer människor till del. Sida/ambassaden kommer fortsatt att följa utvecklingen och ha en nära 
dialog med samarbetspartner och andra givare för att kunna avgöra vilket typ av stöd (och vilka 
aktörer) som kan bidra till bestående förändringar i linje med strategimålen.  


