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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 slutsatser och bedömningar från genomförandet av föregående 

strategi. Kapitel 2 ger en översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext 

(tematisk/geografisk) i vilken strategin genomförs. Kapitel 3 redovisar slutsatser från 

operationaliseringen. Kapitel 4 innehåller resultatredovisning för den nya stratgegin och 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. Slutsatser och bedömningar från genomförandet av 

föregående strategi  

Resultaten av den verksamhet Sida finansierade under förra strategiperioden (2017-2020) har 

överlag varit goda. Sida bedömer att insatserna har bidragit till målen i strategin, även om vår 

verksamhet i sig inte kan förväntas vända de negativa globala trenderna som präglas av ökande 

humanitära behov och bristande respekt för internationell humanitär rätt (IHR) och de humanitära 

principerna.  

Den föregående humanitära strategin omfattade hela 25 strategimål inom fyra målområden. De 

många målen som till innehåll var både breda och mycket specifika ledde till att Sidas humanitära 

verksamhet varit mindre strategisk och fokuserad än den hade kunnat vara. Den humanitära enheten 

(HUM) identifierade under den förra strategiperioden ett behov av tydligare prioriteringar, samt ett 

behov av att ompröva den uppsättning av strategiska partner som genomför lejonparten av Sidas 

humanitära bistånd. Därför utarbetade Sida ett strategiunderlag som utgick från ett behovsbaserat 

humanitärt bistånd med särskilt fokus på skydd och assistans till de mest utsatta å ena sidan, och ett 

effektivt humanitärt system å den andra, med ett kraftigt reducerat antal mål och målområden. 

Underlaget låg sedan till grund för den nya strategi som beslutades den 10 december 2020.  

Denna mer prioriterade och mindre omfattande strategi utgör ett bättre verktyg för Sida att bedriva 

ett fokuserat och väl avvägt humanitärt bistånd med områden som skydd, svårnåbara områden och 

det humanitära systemets effektivitet i centrum. Den nya strategins mål fångar flera av de områden 

som tidigare var specifika mål, varför inga särskilda ”stödområden” måste fasas ut.  

Operationaliseringen av den nya strategin redogör för Sidas prioriteringar för att göra 

genomförandet av verksamheten mer strategiskt och har redan under strategins första år fört med 

sig en tydligare dialog med våra partner och synligare vägval för att nå målen i strategin. Parallellt 

med att strategiunderlaget togs fram genomförde enheten 2019-2020 en översyn av Sidas 

humanitära strategiska partner. Översynen byggde delvis på en omfattande extern utvärdering av 

samtliga strategiska partnerskap som också inkluderade ett antal nya aktörer. Resultatet av 

översynen lade grunden för de nya fleråriga partnerskap som ingåtts inom ramen för den nya 

strategin från och med 2021. Genom  översynen framträdde också behovet av att enheten minskar 

antalet strategiska partner för att öka effektiviteten och kvaliteten i samarbetet.  

Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning av den nya strategin  

Förbättrad förmåga för skydd och assistans                                               Utveckling                     Relevans 

1.1 Stöd och skydd når skyndsamt människor i akuta kriser        

1.2 Humanitärt stöd och skydd i svårtillgängliga områden        

1.3 Minskad risk för våld, hot och övergrepp      

1.4 Förbättrade förutsättningar att leva ett värdigt liv        
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Ökad effektivitet i det humanitära systemet       

2.1 Ökad effektivitet i linje med åtaganden i Grand Bargain         

2.2 Responsen baseras på behovsanalyser av god kvalitet      

2.2 Humanitära aktörer har humanitärt tillträde      

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:3  
4 535 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
4 765 MSEK 

Antal insatser 20214 
43 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Den tydligaste tendensen under strategins inledande år består av att de globala humanitära 

behoven, vilka har ökat drastiskt på senare år, inte har stabiliserats utan fortsatt att öka i snabb takt 

även under 2021. Antalet människor i behov av humanitärt stöd talar sitt tydliga språk – från 169 till 

rekordhöga 235 miljoner mellan 2020 och 2021, för att inför 2022 bedömas uppgå till hela 274 

miljoner.5 Även den globala flyktingbefolkningen ökar. Enligt UNHCR har 82,4 miljoner människor 

runt om i världen tvingats fly från sina hem. Bland dem finns över 26 miljoner flyktingar, det högsta 

antalet någonsin6. 

År 2021 bekräftade även tydligt behovet av – och potentialen i – att med hjälp av flexibel finansiering 

ha möjlighet att justera humanitära prioriteringar utifrån förändrade förutsättningar såsom den 

globala covidpandemin.7 I övrigt är det svårt att se några distinkta övergripande skiften på en så pass 

kort period som tolv månader.  

Relevansen i den nuvarande strategins fokus på skydd, tillträde och samspel mellan humanitära 

insatser och utvecklingsinsatser bekräftas av det senaste årets utveckling i många stora humanitära 

kriser, såsom Etiopien, Afghanistan och Nigeria. På ett globalt plan har exempelvis 

tillträdesutmaningarna förblivit betydande8 och det våld som riktas mot humanitära arbetare är 

fortsatt högt ur ett historiskt perspektiv.9 En delvis ny tendens som i klart högre grad påtalats sedan 

förra strategirapporten är sociala mediers ökande betydelse, i synnerhet i konfliktmiljöer. Allt fler 

 
3 Strategin har inte ett fast strategibelopp. Medel anslås i Sidas regleringsbrev för respektive verksamhetsår. 
4 Antal insatser har ökat från föregående år då enheten har parallella insatser pågående från år 2020 
fortfarande. 
5 Se OCHA:s globala humanitära översikter för respektive år, Global Humanitarian Overview 2022 | Global 
Humanitarian Overview (unocha.org) 
6 Concern worldwide US, The 10 largest refugee crises to follow in 2022, 2021The Largest Refugee Crises to 
Know in 2022 | Concern Worldwide (concernusa.org) 
7 Se t ex IASC, Results Group 5 on Humanitarian Financing Key Messages on Funding Flexibility in Partnership 
Agreements, 2021, IASC Guidance on Strengthening Participation, Representation and Leadership of Local and 
National Actors in IASC Humanitarian Coordination Mechanisms_1_0.pdf (reliefweb.int)  
8 Flertalet stora kriser (Etiopien, Nigeria, Mali, Syrien osv.) klassificeras som präglade av ”extrema 
tillträdeshinder” enligt ACAPS metodologi; ACAPS, Humanitarian Access Overview - December 2021, 2021, 
acaps_humanitarian_access_overview_december_2021.pdf 
9 Humanitarian Outcomes, Aid Worker Security Report 2021, 2021, awsr2021.pdf (humanitarianoutcomes.org) 

https://gho.unocha.org/
https://gho.unocha.org/
https://www.concernusa.org/story/largest-refugee-crises/#:~:text=As%20of%20December%2C%202021%2C%20that%20includes%20over%20713%2C000,for%20humanitarian%20organizations%20to%20work%20in%20the%20country.
https://www.concernusa.org/story/largest-refugee-crises/#:~:text=As%20of%20December%2C%202021%2C%20that%20includes%20over%20713%2C000,for%20humanitarian%20organizations%20to%20work%20in%20the%20country.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IASC%20Guidance%20on%20Strengthening%20Participation%2C%20Representation%20and%20Leadership%20of%20Local%20and%20National%20Actors%20in%20IASC%20Humanitarian%20Coordination%20Mechanisms_1_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IASC%20Guidance%20on%20Strengthening%20Participation%2C%20Representation%20and%20Leadership%20of%20Local%20and%20National%20Actors%20in%20IASC%20Humanitarian%20Coordination%20Mechanisms_1_0.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/acaps_humanitarian_access_overview_december_2021.pdf
https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr2021.pdf
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partner har under 2021 påtalat hur rykten, desinformation och hatprogaganda riktas mot såväl 

politiska motståndare, specifika befolkningsgrupper eller humanitära aktörer, vilket driver på 

spänningar, ökar gruppers utsatthet och skapar humanitära säkerhetsutmaningar.10  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

 

I absoluta tal är Sverige världens sjätte största humanitära givare11. Utslaget per capita är det svenska 

humanitära stödet störst i EU. En generell tendens är att humanitära givare kanaliserar en större 

andel medel till FN-organ. Här skiljer sig Sida från mönstret, med en initial allokering till NGO-partner 

om 1 263 MSEK, till FN-partner om 1 093 MSEK och till ICRC om 697 MSEK avseende 2021.    

Utöver volym och fördelning mellan aktörer är formerna för det humanitära stödet av stor vikt. Inom 

det humanitära systemet finns en övergripande konsensus om fördelarna med flexibla 

finansieringsformer. Variationen är emellertid stor vad gäller att gå från retorik till praktik. Här kan 

nämnas att Sida under 2021 öppnade upp för än mer flexibelt stöd till partner i form av en utökad 

möjlighet till programbaserat stöd (PBA) snarare än projektbaserat. Likaså präglas Sidas humanitära 

stöd av tidiga utbetalningar (57 % av anslaget utbetalat under årets första kvartal) och av mjuk 

öronmärkning till FN-partner, då vi allokerar finansiering till olika länder. Det svenska kärnstödet från 

UD till FN-organens  humanitära verksamhet hade vidare lägst grad av öronmärkning av samtliga 

givare 2021.   

Tabell 2: genomförandepartner 

Genomförandepartner Andel  

Multilaterala organisationer 46 % 

Civilsamhällets organisationer 50% 

Statliga myndigheter  4 % 

 
10 Se t ex ICRC, Harmful Information – Misinformation, disinformation and hate speech in armed conflict and 
other situations of violence: ICRC initial findings and perspectives on adapting protection approaches, 2021, 
Harmful Information – Misinformation, disinformation and hate speech in armed conflict and other situations 
of violence: ICRC initial findings and perspectives on adapting protection approaches | International Committee 
of the Red Cross  
11 Financial Tracking Service, Global funding overview data, 2021, Total reported funding 2021 | Financial 
Tracking Service (unocha.org) 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

N/A 

Strategins andel av det totala biståndet utgör ca 18 %. 

 

Givargemensam samarbetsstrategi 200X - 20XX 

undertecknat av [XX] givare. N/A  

Gemensamma EU-strategin gäller 20xx- 20xx  

Status på EU-gemensamprogrammering/WBT: N/A 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: USA, EU, Tyskland, Saudiarabien, 

Storbritannien 

Sverige är den sjätte största givaren globalt. 

Av EU MS är Sverige den näst största givaren. 

 

https://www.icrc.org/en/publication/4556-harmful-information-misinformation-disinformation-and-hate-speech-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/publication/4556-harmful-information-misinformation-disinformation-and-hate-speech-armed-conflict
https://www.icrc.org/en/publication/4556-harmful-information-misinformation-disinformation-and-hate-speech-armed-conflict
https://fts.unocha.org/global-funding/donors/2021?order=total_funding&sort=desc
https://fts.unocha.org/global-funding/donors/2021?order=total_funding&sort=desc
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Avslutningsvis bör den särskilda allokeringsmodell som Sidas humanitära bistånd utgår ifrån 

framhållas. Liksom under tidigare år utgick fördelningen av medel till  humanitära kriser 2021 ifrån en 

bred uppsättning objektiva indikatorer och de behovsbedömningar som genereras inom det 

humanitära systemet, i syfte att säkra en allokering baserad på faktiska humanitära behov. Denna 

behovsbaserade allokeringsmodell möjliggör för Sida att vara en principfast humanitär givare som 

tydligt efterlever den humanitära principen om opartiskhet.12 Sett ur ett internationellt perspektiv är 

den frånvaro av politiska eller andra hänsynstaganden som präglar Sidas allokering av humanitära 

medel sällsynt idag.  

Sida samarbetar nära svenska aktörer och myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) är en strategisk partner till Sida och en central aktör för genomförandet av Sidas 

humanitära bistånd. Även ett antal svenska enskilda organisationer är strategiska partner till Sida och 

spelar därmed en betydande roll som genomförare av den humanitära strategin. Den humanitära 

enheten samverkar även med det svenska civilsamhället genom återkommande dialogmöten med 

Swedish Network for Humanitarian Action (SNHA), samt med universitet och andra enskilda 

organisationer i förekommande fall. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier och aktörer 
 

Den humanitära enheten har under året genomfört ett par insatser och aktiviteter som främjar 

synergier och ökat samspel mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete och ser ett behov 

av att vidareutveckla det arbetet. Humanitär verksamhet genomförs med Sida-finansiering i ett 20-tal 

av Sidas samarbetsländer för det långsiktiga utvecklingssamarbetet. I enlighet med Sidas 

nexusvägledning ska den humanitära enheten stärka samordningen och dialogen med 

utvecklingskollegor som arbetar med dessa strategier. Inom ramen för enhetens arbete med de 

årliga humanitära krisanalyserna (HCA) finns goda förutsättningar för att genomföra gemensamma 

analyser med utvecklingssidan och de bilaterala strategier som styr utvecklingssamarbetet, vilket 

också gjordes för 13 HCA:er under 2021. Denna process har underlättats av de kollegor på UM som 

arbetar både med det humanitära biståndet och med utvecklingssamarbetet. Genom gemensamma 

analyser kan biståndet användas mer effektivt och möjligheterna till synergier ökar när biståndets 

olika aktörer delar samma problembild och analys.  

Andra former av synergier kan uppstå när enhetens strategiska partner bidrar till Sidas övergripande 

Nexus-ambitioner som genomförare av insatser i bilaterala strategier, t ex är flera av HUM:s 

strategiska partner aktörer som både genomför både humanitär verksamhet och 

utvecklingsaktiviteter. I Etiopien stödjer HUM t ex World Food Programs projekt ”Climate smart 

agriculture” med fokus på inkomstgenererande aktiviteter för flyktingar och värdsamhällen, i syfte 

att stärka resiliens bland särskilt utsatta grupper i Somaliregionen samtidigt som man överbryggar 

klyftan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Ett annat exempel är projektet ERRY13 

som var en HUM-insats som stärkt krisdrabbade människors resiliens i Jemen innan stödet togs över 

av utvecklingssidan inom ramen för den regionala MENA-strategin. 

 
12 OCHA on message: Humanitarian Principles, 2012 s. 1-2,  “Humanitarian action must be carried out on the 
basis of need alone, giving priority to the most urgent cases of distress and making no distinctions on the basis 
of nationality, race, gender, religious belief, class or political opinions”. 
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf 
13 Insats 15007 
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Samordningsvinster kan också göras när den humanitära enhetens bedömningar och beredningar 

ligger till grund för nya samarbeten med Sidas långsiktiga utvecklingssamarbete, vilket har skett i ett 

par fall under året, bland annat i Afghanistan där ett stöd genom Afghanistanstrategin till FAO kunde 

upprättas på basis av redan pågående humanitärt samarbete inom vilket FAO är en strategisk 

partner.14 

Det finns också exempel på insatser inom ramen för den humanitära strategin som till sin karaktär är 

mer utvecklingsorienterade, men som syftar till att stärka den humanitära målgruppen flyktingar. 

Garanti-insatsen15 i Uganda är ett sådant exempel, som inte bara är en nexus-insats, utan också är ett 

exempel på en humanitär insats med koppling till Sidas Garanti-instrument där HUM och Garanti-

enheten arbetar nära tillsammans i dialog och uppföljning, samt med ambassaden i Kampala och 

Sidas bilaterala strategi för Uganda. 

Strategin för stöd genom svenska organisationer till det civila samhället är en strategi med vilken den 

humanitära enheten delar vissa strategiska partner och därför finns också en dialog med Sidas enhet 

för civilsamhället. Strategin för hållbar fred är ytterligare en global strategi som har kopplingar och 

möjliga synergier med det humanitära biståndet. HUM samfinansierar även en insats för global 

analys och datainsamling av internflyktingar inom strategin för Sveriges globala 

utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling.16 

3. Slutsatser från operationalisering 

Den nya strategin för Sveriges humanitära bistånd 2021-2025 genom Sida beslutades i december 

2020 varefter strategin operationaliserades, i syfte att bestämma inriktning och prioriteringar för de 

kommande fem åren. Operationaliseringsprocessen har bidragit till prioriterade vägval och en tydlig 

inriktning för Sidas humanitära bistånd. Avsikten är att justera operationaliseringens analys och 

förändringsteori årligen för att anpassa prioriteringarna till den föränderliga humanitära 

verkligheten. Strategin omfattar två stödområden och sju mål. Genom samarbete med en för 

strategin ny uppsättning av strategiska humanitära partner17, bidrar Sida till att dessa mål uppnås. 

Samtliga partnerorganisationer som Sida samarbetar med har god kapacitet och lång erfarenhet av 

humanitär verksamhet och bidrar till en effektiv behovsbaserad respons. 

3.1 Förändringsteori 
Mål 1.1 Humanitärt stöd och skyddsinsatser når skyndsamt människor i akuta kriser 

Genom att tillhandahålla snabb och flexibel finansiering till etablerade humanitära aktörer, med 

nätverk av lokala aktörer, kan Sida bidra till att humanitära aktörer har rätt resurser (personal, 

utrustning, metoder) för att nå människor i akuta kriser, oavsett om det rör sig om en naturkatastrof, 

väpnad konflikt, pandemi eller annan katastrofliknande situation. Sidas stöd ska ge partner möjlighet 

att ställa om program om situationen kräver det och stärka kapaciteten att göra behovsbedömningar 

så att assistans och skyddsinsatser når människor när det behövs som mest. Insatserna genomförs 

huvudsakligen av våra strategiska humanitära partner. 

 
14 Insats 14978 
15 Insats 11591 
16 IDMC som del av stöd till NRC 
17 AAH, FAO, ICRC, IRC, NRC, MSB, OCHA (inklusive CBPF), Oxfam, Save the Children, Svenska Röda Korset, 
Islamic Relief, Unicef, UNHCR, UNRWA och WFP 
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Under inledningen av strategiperioden ska HUM göra en portföljanalys som förbättrar förståelsen för 

vilka organisationer som har komparativa fördelar i en viss situation, inklusive hur 

snabbfinansieringsmekanismen (RRM) bäst används. Under strategiperioden ska även formerna för 

de oallokerade medlen till FN-organisationerna och ICRC ses över. 

Mål 1.2 Humanitärt stöd och skyddsinsatser når människor i svårtillgängliga områden 

Vi ska bidra till att våra partner blir bättre på att nå människor i svårtillgängliga områden. Det 

inkluderar stöd som bidrar till att Sidas partner kan och vågar etablera närvaro i områden med 

komplicerad tillträdesproblematik. Medvetna val av partner, finansieringsmodeller och medvetet 

risktagande kan bidra till att humanitära aktörers närvaro i svårtillgängliga områden förstärks.  

En annan viktig aspekt är Sidas kapacitet att föra dialog för ett skifte inom det humanitära biståndet 

vad gäller skydd. Den humanitära enheten ska därför prioritera både specifika skyddsinsatser och 

insatser som integrerar skydd på ett meningsfullt sätt i den övriga verksamheten där specifika 

skyddsrisker ska identifieras. Kapacitet vad gäller skydd ska vara del av kapacitetsbedömningen av 

partner.  

Stöd för att till exempelvis lösa komplicerade logistikutmaningar (genom exempelvis MSB eller 

UNHAS) eller förstärka uppföljningsförmågan i svåra miljöer är viktigt för att bidra till strategimålet. 

De mest utsatta är ofta svårast att nå, och de som är svårast att nå är ofta dyrast att nå, vilket Sida 

behöver beakta i synen på resultat och kostnadseffektivitet. Här kan Sida dela riskerna med 

internationella och lokala aktörer med gott tillträde, exempelvis genom att stärka lokala partner 

kring ISK och säkerhetssystem.  

1.3 Minskad risk för våld, hot och övergrepp hos krisdrabbade människor 

Att aktivt förebygga att kvinnor och män, pojkar och flickor utsätts för våld, samt att minska deras 

sårbarhet och utsatthet för skyddsrisker och stärka deras aktörskap är något Sida kontinuerligt 

arbetar med för att nå strategimålet. Det är viktigt att ta tillvara på möjliga synergier mellan 

humanitära insatser och insatser inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Det är även av vikt att 

skydd genomsyrar de kontextspecifika analyser och behovsbedömningar som ligger till grund för den 

respons som byggs upp och genomförs. För att bidra till strategimålet kommer HUM att, framför allt 

genom våra strategiska partner, prioritera både specifika skyddsinsatser och insatser som integrerar 

skydd på ett meningsfullt sätt i den övriga verksamheten. Detta ska ske som en del av de humanitära 

krisanalyserna, där specifika skyddsrisker (och insatser för att hantera dem) ska identifieras, och som 

en del av kapacitetsbedömningen av partner.  

1.4 Människor i utdragna kriser har förbättrade förutsättningar att leva ett värdigt liv. 

Sidas strategiska humanitära partner jobbar med humanitär respons i utdragna kriser på flera olika 

sätt. Vissa är företrädesvis aktiva genom att tillhandahålla tjänster i specifika sektorer som utbildning 

och sysselsättning medan andra jobbar med breda kontantstöd som syftar till att öka möjligheterna 

för kris- och katastrofutsatt befolkning att själva bestämma hur pengarna ska användas. I syfte att 

bidra till strategimålet kommer den humanitära enheten öka antalet fleråriga humanitära stöd, bidra 

till en förbättrad samordning och stärka samordningen mellan humanitära insatser kopplade till 

utvecklingsinsatser.  

2.1 Ökad effektivitet i det humanitära systemet i linje med åtaganden i Grand Bargain 

Inom ramen för strategimålet utgår Sida från de områden som identifierats som strategiska för den 
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nya Grand Bargain-agendan Quality Funding och Lokalisering. För att bidra till ökad Quality Funding 

kommer enheten att öka andelen programstöd då pågående PBA-samarbeten har funnits vara ett bra 

sätt att minska öronmärkning och samtidigt öka flexibiliteten för partner. Genom att stärka lokala 

och nationella aktörers kapacitet och roll i framtagande av behovsanalyser och responsplaner ökar 

effektiviteten i det humanitära systemet. För att bidra till lokaliseringsagendans genomförande 

kommer Sida stödja initiativ som stärker lokala organisationer mer direkt, t ex nätverk och lokala 

plattformar. Det finns lokala och nationella civilsamhällsorganisationer med en ambition att omforma 

det humanitära systemet genom påverkande och innovativ praxis. En annan möjlighet som bör 

undersökas är att tillsammans med andra givare stödja mekanismer som bidrar med humanitär 

finansiering uteslutande till lokala aktörer. Sida bör även överväga att i särskilda fall stödja lokala 

partner direkt där en sådan har stark kapacitet och stort mervärde i en given kontext. 

2.2 Prioriteringar inom den globala humanitära responsen baseras på behovsanalyser av hög 

kvalitet.  

För att de allra mest utsatta ska få den assistans och skydd de behöver, bör behovsbedömningar och 

analyser vara väl underbyggda. Genom att stärka OCHA:s kapacitet att påverka systemet att ta fram 

oberoende, evidensbaserade analyser och använda dem för att prioritera de mest akuta och 

allvarliga behoven bidrar Sida till att strategimålet uppnås. Den humanitära enheten ser även hur 

stöd till kunskapsgenererande metodpartner bidrar till att uppnå målet, då det behövs en oberoende 

uppföljning av hur det humanitära systemet fungerar (och inte fungerar) samt kunskap om hur det 

blir mer effektivt. Utifrån evidens kan systemet styras mot att svara upp mot humanitära behov som 

är prioriterade och systemets aktörer kan ställas till svars för brister och tillkortakommanden. 

Strategisk normativ dialog är centralt för att nå detta mål, med OCHA men också med övriga IASC-

medlemmar, särskilt de som leder humanitära samordningskluster. 

2.3 Humanitära aktörer har säkert, obehindrat och kontinuerligt humanitärt tillträde för att nå 

krisdrabbade människor 

Sida kan stärka förmågan hos partner med tillträde till krisdrabbade människor genom 

kapacitetshöjande stöd och tillhandahålla plattformar för samverkan mellan humanitära aktörer. Då 

väpnade aktörer i praktiken kontrollerar tillträde, kan en dialog med dessa i humanitära syften ha en 

positiv effekt på humanitära aktören i enlighet med strategimålet. Det är Sidas bedömning att en viss 

ambitionshöjning avseende civil-militärsamverkan bör genomföras under strategiperioden med 

särskilt fokus på att stärka OCHA:s kapacitet, t ex genom att stärka OCHA:s fokalpunkter för civil-

militär koordinering. HUM avser att ge stöd till erfarenhetsutbyte och metodutveckling om 

humanitära förhandlingar och tillträde men även att ytterligare. I det längre perspektivet bör Sida 

tillsammans med UD verka för att civil-militär koordinering utgör en strategisk prioritering inom 

OCHA.  

3.2 Genomförande 

Genom att merparten av enhetens strategiska partnerskap löper vidare från den förra 

strategiperioden, om än med nya avtal, medför inte strategiskiftet något avbrott i biståndets 

genomförande. Under 2021 gjorde den humanitära enheten en justering av de strategiska 

partnerskapen, vilken innebar att fyra strategiska partner är på väg att fasas ut, medan vi inlett 
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samarbete med två helt nya strategiska partner18 för att svara upp mot nya prioriteringar i strategin. 

 

Arbetet med att utöka den flexibla och fleråriga finansieringen i linje med Grand Bargain har tagit 

konkreta kliv framåt, men måste fortsätta under 2022. Under året erbjöds fler strategiska partner 

samarbete genom PBA och andelen av anslaget som går genom PBA-samarbeten ökade. Portföljen 

kommer också att utökas med fler fleråriga humanitära stöd genom att enheten under året tagit 

fram en ny strategisk inriktning för detta (med fokus på livräddande- och skyddsinsatser), vilket våra 

strategiska partner har svarat positivt på. Även fortsättningsvis kommer dock merparten av 

portföljen att bestå av ettåriga insatser, i linje med den globala humanitära programcykeln, men en 

strategisk ansats för att öka de fleråriga stöden finns nu etablerad på enheten. 

 

Nya områden där enheten måste utveckla både analys och praktik under strategiperioden gäller 

"risker, riskacceptans och riskdelning” som är återkommande teman med en mängd frågor som 

fortfarande saknar svar. Strategin anger att Sida kan behöva inkludera ”en högre risk” i 

implementering och uppföljning som ett led i att nå det övergripande målet. Enheten ser detta som 

en möjlighet att ta dessa frågor vidare för att svara upp mot de förväntningar vi ställer på våra 

partner om snabbare respons i svårtillgängliga områden t ex. då frågor om tillträde, lokalisering och 

skydd alla är länkade till förmågan och utrymmet för att ta risker. Ökad riskacceptans aktualiserar 

också vikten samklang mellan denna ambition och Sidas regelverk kopplat till ISK, t ex alternativa 

betalningsvägar. 

 

Sida kommer även etablera ett forum för återkommande dialog med den svenska resursbasen inom 

den humanitära verksamheten. Detta innefattar såväl svenska humanitära aktörer som exempelvis 

lärosäten, myndigheter, institut eller privat sektor av relevans för humanitär verksamhet. Dialogen 

kan röra policyfrågor, global dialog, omvärldsanalys eller innovation.  

I den strategiska dialogen med partner kommer Sida att driva lokaliseringsfrågan, Quality Funding 

och tillträdesfrågor. Enheten ser även att en särskild dialogfråga om skydd bör formuleras där SGBV 

och skydd av barn ingår. Sida har inrättat en metod- och ämnesföreträdare (MÄF) för skydd vilket 

innebär ett ökat fokus på skydd, framförallt vad gäller dialogen gentemot partner samt den bredare 

normativa dialogen kring skydd. 

De fem grundläggande perspektiven som styr Sveriges bistånd finns med i övergripande analyser, 

som i de humanitära krisanalyserna och i bedömningen av partners kapacitet, planer och rapporter. 

En utgångspunkt för HUM är att samtliga perspektiv inte nödvändigtvis ska integreras i samtliga 

humanitära insatser. Humanitära behov är i regel multisektoriella och därför behöver även 

responsen vara multisektoriell, snarare än baserad på en specifik och förutbestämd tematik eller 

expertis hos en enskild organisation. Det är centralt att analysen av de humanitära behoven är 

multisektoriell och intersektionell och kapabel att fånga upp utsatthet i flera dimensioner. Utifrån 

analysen planeras en respons utifrån de allvarligaste behoven. En analys som på detta sätt tar hänsyn 

till de olika perspektiven bidrar även till att identifiera möjligheter för att tidigt förebygga nya 

humanitära behov genom att exempelvis ha en konfliktkänslig ansats och genom att programmera 

på ett sätt som tar hänsyn till miljö och klimatförändringarna. 

 
18 Première Urgence Internationale (PUI) och Danish Refugee Council (DRC) 
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Fördelningen mellan resultatområdena är i linje med Sidas operationaliseringsanalys som anger att 

resultatområde ett är det största, både vad gäller antalet insatser och volym. 

 

Tabell 3:  fördelning per stödområde i strategin 

Stödområde Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

HUM2021a - Förbättrad förmåga att tillgodose skydd och assistans för 

krisdrabbade människor 

3598,1 26,0 

HUM2021b - Ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära 

systemet 

1255,1 21,0 

 

3.3 Uppföljning 
Varje insats kommer att följas upp genom avtalsbunden rapportering, årsmöten, fältbesök och 

löpande dialog. Den avtalsbundna uppföljningen och dialogen med varje partnerorganisations 

huvudkontor sker genom enhetens organisationsansvariga handläggare. Uppföljningen av 

verksamheten i fält görs i samarbete mellan geografiskt ansvariga, organisationsansvariga och de 

humanitära fokalpunkterna på UM. Relevanta slutsatser, bedömningar och lärdomar delas med 

enheten, primärt genom reserapporter och reflektionsmöten. 

Under 2021 innebar Covid-restriktionerna att enheten inte kunde genomföra uppföljningsresor det 

första halvåret. När restriktionerna lättade efter sommaren gjorde enheten 12 tjänsteresor för 

uppföljning i 16 kriser. De humanitära fokalpunkterna på UM utgör en särskilt viktig resurs för 

uppföljningen av den humanitära strategin. Den humanitära enheten ser ett behov av att utöka 

dessa kollegors möjligheter att bidra till uppföljningen, men också för deltagande i givarkoordinering 

och policydialog med det humanitära systemet. Generellt kan också konstateras att det är centralt 

att resurssätta både enheten och relevanta utlandsmyndigheter så att fältuppföljning kan göras på 

ett tillfredsställande sätt. 

Sida arbetar kontinuerligt med att förbättra förståelsen för vilka organisationer som har bäst 

kapacitet att snabbt vara på plats och vilka de organisatoriska framgångsfaktorerna är. Relevant 

evidens kan exempelvis etableras genom utvärderingar i realtid där lärdomar informerar 

utvecklingen av portföljen inom ett mål eller inom ett specifikt område – t ex behov av ökad 

kapacitet att integrera särskilt sårbara grupper. 

Under 2021 identifierades två områden för fördjupad analys under strategiperioden; skydd och 

korruption. En analys ska genomföras som granskar hur den systematiska korruptionen i ett land 

påverkar den humanitära krisen. Slutsatser härifrån kan också lägga grunden för hur enheten skall 

vidareutveckla sitt bidrag till myndighetens handlingsplan mot korruption. Vidare kommer enheten 

göra en utvärdering av en eller ett par  skyddsinsatser för att få kunskap om framgångsfaktorer och 

utmaningar i våra partners skyddsarbete, samt en tematisk översyn som avser Sidas 

jämställhetsarbete inom det humanitära biståndet. 

Uppföljningen på strateginivå sker årligen genom specifika resultatanalyser och strategirapportering. 

Givet att en stor utvärdering av Sidas strategiska humanitära partner genomfördes 2020 skedde inga 
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större utvärderingar på strateginivå under 2021. En ny utvärdering av alla strategiska partner 

kommer sannolikt att genomföras under andra halvan av strategiperioden och någon typ av 

fördjupning av analysen av dessa partner kan komma att bli aktuell i samband med 

halvtidsöversynen.  

4. Resultatredovisning och implikationer 

4.1 Resultatredovisning för den nya strategin 
 

Nedan resultatredovisning bygger på observationer från tjänsteresor och generella analyser, 

eftersom partners resultatrapporter för 2021 inte ännu är färdigställda. Avsaknaden av rapportering 

påverkar möjligheten att vara precis i redovisningen som därför snarare speglar Sidas bedömning av 

insatsernas resultat, än partners redovisning av resultat från rapporteringsåret.  

1.1 Humanitärt stöd och skyddsinsatser når skyndsamt människor i akuta kriser 

Utveckling  Relevans 

     

 

Det globala humanitära systemet förser dagligen människor i akuta kriser med humanitärt stöd och 

skydd i en lång rad länder och regioner. Antalet människor i behov av humanitärt stöd ökade 2021, 

och 107 miljoner individer19 fick stöd förra året. Men det finns också stora strukturella svagheter 

inom det humanitära systemet. Det stora finansieringsgapet som växer varje år i takt med att de 

humanitära behoven ökar är ett globalt misslyckande, men även metoderna och 

finansieringsmekanismerna för biståndet behöver reformeras20. Sidas trafikljusbedömning speglar 

både de många goda resultat som uppnås genom det humanitära stödet, parat med växande behov, 

ett system som behöver reformeras.  

Sida betraktar strategigenomförandet för det första målet som framgångsrikt. Sida har under året 

bidragit med tidig och förutsägbar finansiering till en rad kriser i världen som har inneburit att en stor 

mängd människor har fått skydd och assistans. Genom vår tidiga, och i många fall flexibla allokering 

till våra strategiska parter inom ramen för fleråriga avtal, bidrar Sida till att förse systemet med 

pengar som möjliggör för våra partner att agera skyndsamt utifrån snabbt uppkomna behov i olika 

kontexter. Som exempel kan nämnas jordbävningen i Haiti i augusti 2021 efter vilken 650 000 

människor befanns i behov av humanitärt stöd och Sidas partner UNICEF bland annat kunde bidra 

med vatten, sanitet och mobila hälsoteam, genom oallokerade medel från Sida21. Exempel kan även 

ges från Afghanistan där vår finansiering möjliggjort att FAO bidragit till tryggad livsmedelsförsörjning 

i ett tidigt skede i den pågående krisen. Det faktum att många av våra strategiska partner ger både 

humanitärt stöd och jobbar med utvecklingssamarbete innebär att de kan skapa strukturer som 

 
19 UN News Emergency aid needs set to rise by 17% to assist 274 million, UN humanitarians warn  | | UN News  
20 The Grand Bargain at Five Years, 2021, s 24 
21 Unicef, Earthquake Haiti Humanitarian Situation Report no. 8, 2021 Haiti-Humanitarian-SitRep-Earthquake-

10-December-2021.pdf (unicef.org) 

 

https://news.un.org/en/story/2021/12/1106932
https://www.unicef.org/media/113326/file/Haiti-Humanitarian-SitRep-Earthquake-10-December-2021.pdf
https://www.unicef.org/media/113326/file/Haiti-Humanitarian-SitRep-Earthquake-10-December-2021.pdf
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snabbt kan ställa om när behoven förändras. T ex kunde UNICEF i Somalia förse människor som 

drabbats av torkan, med vatten genom mer hållbara och billigare lösningar än de gängse metoder 

som innebär att köra in vatten i stora tankar.  

Även Sidas finansieringsmekanismer RRM och PBA har bidragit till att goda resultat uppnåtts i 

förhållande till strategimålet. Våra partners fonderade medel i RRM-format har framförallt kunnat 

svara upp mot ett stort antal naturkatastrofer under året. Exempel kan ges från DR Kongo (DRK) där 

AAH kunnat förse krisdrabbade människor efter ett vulkanutbrott i Goma med vatten, sanitet och 

psykosocialt stöd. I Somalia har sex RRM-insatser genomförts mot torkan genom lika många 

strategiska partner22. Även i Myanmar har ett antal RRM-insatser genomförts under året för att bidra 

till ökad tillgång till sjuk- och hälsovård, skydd, psykosocialt stöd och mat till utsatta människor och 

internflyktingar i områden drabbade av ökat våld. Eftersom PBA är ett stöd till ett helt landprogram 

kan NRCs anpassning till nya behov i DR Kongo nämnas som ett bra exempel på hur PBA bidrar till att 

ge humanitärt stöd och skydd skyndsamt i en specifik kontext. Totalt har våra strategiska partner 

genomfört 58 RRM:er under året.  

1.2 Minskad risk för våld, hot och övergrepp hos krisdrabbade människor  

Utveckling  Relevans 

     

 

Att uttala sig om hur de globala skyddsbehoven utvecklat sig under en ettårsperiod är vanskligt. Dock 

har 2021 varit ett år då flera indikatorer kopplade till risker för våld, hot och övergrepp gått i fel 

riktning, inte minst på grund av eskalerande väpnade konflikter, Covid-19 pandemin och rekordhöga 

siffror av människor på flykt. Tydligast framstår den förhöjda risken för barn som inte får gå i skolan. 

Globalt har över 800 miljoner elever blivit hindrade från möjligheten att gå i skolan och därmed blivit 

utan det skydd som fysisk närvaro i skolan oftast medför. Även risken för könsbaserat våld (GBV) har 

ökat som en konsekvens av Covid-19 pandemin. Över 70 % av de flickor och kvinnor som lever I 

konfliktkontexter har blivit utsatta för GBV. Pandemins socioekonomiska effekter har ökat denna risk 

och det kan även konstateras att det faktiska våldet som kvinnor och barn utsätts för i hemmet har 

ökat när människors rörelseförmåga har begränsats och fattigdomen har ökat. OCHA räknar med att 

antalet GBV-fall ökar med 15 miljoner för varje tre-månadersperiod med samhälleliga 

nedstängningar23, men även det väpnade våldet mot civila har ökat. Sida bedömer mot denna 

bakgrund att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. 

Sida bedömer däremot att verksamheten för att bidra till målet nått goda resultat genom att flera av 

Sidas strategiska partner lyckats integrera ett riskminskande skyddstänkande i sin verksamhet. Detta 

innebär att inte bara människor som redan utsatts för olika former av våld och övergrepp får stöd, 

utan att även människor, ofta barn, som löper risk att utsättas för våld och övergrepp får möjlighet 

att minska sin sårbarhet. Inte sällan har dessa insatser handlat om att stärka människors kapacitet att 

skydda sig själva. I UNICEFs och Rädda Barnens barnvänliga ”platser” där barn samlas under dagen 

tillsammans med utbildad personal och volontärer har barn fått skydd från att rekryteras till väpnade 

 
22 AAH, IRC, Islamic Relief, NRC, Oxfam, RB 
23 Global Humanitarian Overview 2022, s 9 Global Humanitarian Overview 2022.pdf (reliefweb.int) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Humanitarian%20Overview%202022.pdf
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grupper eller till kriminella gäng24. Genom att bygga toaletter och dra in vatten i skolorna bidrar 

UNICEF till att barnen stannar i skolan, vilket är ett välfungerande sätt att minska deras sårbarhet. 

UNHCR som sett till att flyktingar i t ex DRK får tillgång till ID-handlingar är ett annat konkret sätt att 

minska flyktingars sårbarhet för våld, hot och övergrepp eftersom det underlättar deras tillgång till 

grundläggande samhällsservice och jobb. 

Sida ser hur partner i ökande grad efterlever uppmaningen om att alltid analysera och tänka i termer 

av skydd i den humanitära verksamheten, dvs att sätta skydd i centrum analys- och 

programdesignmässigt. ICRC anger att de aldrig ger assistans utan att ha med en skyddsdimension. 

NRC ser behovet av att alltid minska skyddsrisker och att integrera skydd och sekvenserar sin 

verksamhet så att omedelbara behov tillgodoses först med skydd som en medveten och integrerad 

del av genomförandet. 

Det har också genomförts insatser som påverkar själva hotet om våld. ICRC:s arbete med att främja 

respekt för Internationell Humanitär Rätt (IHR) och respekt för civila under väpnad konflikt kan 

nämnas som exempel, men även Diakonias arbete med att stärka kunskapen och efterlevnaden av 

IHR i ett par konfliktländer bidrar till strategimålet. Under 2021 avslutade Diakonia pågående 

program och kunde rapportera goda resultat i form av ökad kunskap om hur IHL kan användas som 

ett skyddsinstrument hos olika målgrupper, bland annat journalister och människorättsförsvarare25. 

Trots många goda och konkreta resultat av flera av Sidas partners verksamhet, ser Sida också ett 

behov av att stärka skyddsarbetet hos andra. Det handlar om att stärka organisationernas kapacitet 

att göra de så viktiga skyddsriskanalyserna som i sin tur leder till att insatser utvecklas och designas 

för att minska skyddsrisker och stärka utsatta människors möjlighet att reducera dessa risker. Men 

det handlar också om att skydd ska integreras i övriga sektorer. Det kan också innebära att deras 

förmåga att driva påverkansarbete med skydd som mål behöver stärkas. I t ex Nigeria har ett antal av 

Sidas INGO-partner gått samman för att kräva politiska förändringar för att ge befolkningen skydd 

när etablerade flyktingläger stängs26. 

1.3 Humanitärt stöd och skyddsinsatser når människor i svårtillgängliga områden, samt 2.3 

Humanitära aktörer har säkert, obehindrat och kontinuerligt humanitärt tillträde för att nå 

krisdrabbade människor 

Utveckling  Relevans 

     

     

 

Vad gäller utvecklingen mot strategimålet bedömer Sida att tillträdesutmaningarna, på ett 

aggregerat plan, förvärrats något från en redan allvarligt hög nivå. Utvecklingen skiljer sig åt 

kontexter emellan, där det humanitära tillträdet tydligt försämrats i exempelvis Etiopien men 

förbättrats i exempelvis Mocambique. Sammantaget förblir dock utmaningarna påtagliga, orsakade 

av dels   regeringar som vill styra eller blockera humanitära insatser, dels ett mer splittrat landskap av 

 
24 T ex. Insats 11820 
25 Insats 10363, 2021 ANNUAL PROGRESS REPORT, s 7, dok. 038170/21 
26 Insats 14395, North-East Nigeria Humanitarian Challenges | Background briefing | January 2022, dok. 
004283/22 
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icke-statliga väpnade aktörer, dels tendenser till ökad politisering av det humanitära biståndet. På 

detta läggs senare års pandemiåtgärder, vilka haft en negativ inverkan på möjligheten att nå 

strategimålen. Utmaningarna tar sig fortsatt i uttryck i allt ifrån säkerhetsincidenter till svårigheter 

att föra dialog med väpnade aktörer eller att få erforderliga tillstånd att verka humanitärt i 

prioriterade regioner.  

 

Portföljen bedöms som relevant. Sida har systematiskt inventerat verksamheten för att se hur 

partners förutsättningar att uppnå strategimål 2 och 7 kan optimeras. Dels har översynen av 

strategiska partner inför strategiperioden vägletts av deras kapacitet att verka i svåra humanitära 

miljöer.27 Partner som NRC, AAH, WFP och ICRC har under lång tid investerat i sin förmåga till 

tillträde och är på många sätt ledande inom sektorn. Genom särskilt metodstöd till flera partner har 

de också vidareutvecklat sin förmåga att verka i svåra miljöer, exempelvis genom att ta fram en 

intern policy för förhandlingar med väpnade grupper, utforma program utifrån förutsättningarna i 

svåra områden eller bättre bedöma och hantera relevanta risker. T ex har IRC i Mali, som är ett land 

med enorma tillträdesutmaningar, lyckats leverera humanitärt stöd i Asongoprovinsen, genom att 

jobba med lokala volontärer. Sidas strategiska partner kompletterar varandra i arbetet med att nå de 

mest utsatta: där UNHCR är väl positionerade att nå internt fördrivna, har ICRC särskilt tillträde till 

frihetsberövade medan WFP kan dra på sin logistiska kapacitet och genomföra ”air drops” i områden 

som inte kan nås från marken.     

Genom Sidas och UD:s dialog med OCHA:s ledning, i samordning med ECHO och andra givare, 

prioriteras nu civil-militär samverkan på ett tydligare sätt än tidigare, vilket gynnar humanitärt 

tillträde. Vad gäller logistik har stöd till MSB för att bygga humanitära basläger i bland annat 

Sydsudan och CAR under året konkret hjälpt partner att flytta fram sina positioner i svårtillgängliga 

regioner. Sida har även genomgående bedömt behovet av finansiering till UNHAS inom berörda 

kriser och engagerat sig centralt för en mer förutsägbar och robust finansiering av denna tjänst.   

Kontraterror- och sanktionsåtgärder har fortsatt begränsande effekt på humanitärt tillträde i många 

konfliktkontexter. Sida har emellertid, i slutet av 2020, fattat beslut om att inte tillämpa paragraf om 

kontraterror och sanktionsåtgärder i avtalsmallen för humanitära NGO-partner och, härutöver, 

kontinuerligt lyft frågan med andra humanitära givare. Flera partner, inte minst NRC, har varit aktiva 

på liknande sätt och numera rymmer säkerhetsrådets sanktionsresolutioner i allmänhet tydliga 

undantag för humanitär verksamhet.   

Sidas beslut att öka det humanitära stödets flexibilitet och förutsägbarhet motiveras förvisso av flera 

saker, men en effekt – som också bekräftats i flera kontexter under året – är att partner som får PBA 

som NRC, AAH med flera har lättare att nå de mest utsatta. Programbaserad finansiering har 

möjliggjort till exempel omprioriteringar i snabbt skiftande insatsmiljöer och flerårig finansiering 

förbättrar möjligheterna att över tid bygga relationer med de aktörer som kontrollerar tillträdet. 

Innovativa angreppssätt har också bidragit, såsom AAH:s metod att genom biometrisk analys av 

fotografier kartlägga undernäring även i svårtillgängliga områden.  

 
27 Evaluation of Sida’s Strategic Partnership for Humanitarian Assistance, 2016-2018, 31 juli 2020, dok. 
031659/20 
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Mot denna bakgrund kan flera exempel på hur partner nått ut i synnerligen svåra miljöer under året 

framhävas, såsom att NRC kunnat etablera sig i Mueda (Mocambique), att IR kunnat behålla en 

närvaro i Idlib (Syrien) eller att ICRC kunnat operera kontinuerligt i Tigray (Etiopien).  

1.4 Människor i utdragna kriser har förbättrade förutsättningar att leva ett värdigt liv 

Utveckling  Relevans 

     

 

Cirka 16 % av världens befolkning lever i länder som upplever långvariga humanitära kriser. Dessa 

länder är hem för över hälften av världens människor som lever i extrem fattigdom28. Covid-19-

pandemin har skapat en global recession som fört med sig att den extrema fattigdomen i världen har 

ökat för första gången på 22 år och även arbetslösheten har ökat dramatiskt29. I pandemins spår ser 

vi också en negativ trend för mänskliga rättigheter och demokrati, och i OCHA:s globala humanitära 

översikt går att  läsa att mer än en procent av världens befolkning befinner sig på flykt, av vilka 42 % 

är barn30. Sida bedömer att utvecklingen det senaste året har gått bakåt vad gäller målet att 

människor i utdragna kriser ska ha förbättrade förutsättningar att leva ett värdigt liv.  

Sidas verksamhet svarar delvis upp mot strategins mål och når resultat, men eftersom 2021 var 

strategins första år finns mer att utveckla under stategiperioden. Sida finansierar dock en rad insatser 

som är relevanta för målet och som når resultat. Garanti-insatsen i Uganda som ger flyktingar tillgång 

till lån och sparande gick in på sitt andra år och nådde under året ut till 18 414 personer med 

mikrolån, varav knappt 98 % var flyktingar (resterande tillhör värdsamhällen) och knappt 74 % var 

kvinnor31. En klar majoritet av låntagarna tog lån för verksamhet kopplad till handel och företagande, 

helt i linje med insatsens syfte. Även NRC ger stöd till flyktingar, t ex i Kamerun där man ger 

kontantstöd, både för mat och för småföretagande till internflyktingar. Ett annat exempel på stöd 

inom ramen för strategimålet, är en resiliensinsats som ICRC genomför i Gaza för att återuppbygga 

och uppgradera befintlig vatten- och elnät, genom lokala tjänsteleverantörer. Oxfams projekt i CAR 

där man framgångsrikt genomför fältaktiviteter i kombination med påverkansarbete för god 

förvaltning samtidigt som man ger stöd till det civila samhället, är ett annat exempel på insatser som 

bidrar till strategimålet. 

Sida förutser också att de nyligen antagna riktlinjerna för ökade fleråriga insatser kommer att 

generera resultat för strategimålet, då en flerårig planeringshorisont förbättrar möjligheterna för en 

effektiv respons i utdragna humanitära kriser. Fleråriga stöd kan också bidra till att öka 

motståndskraften hos den krisutsatta befolkningen och till att underlätta dialogen med 

utvecklingsaktörer, inklusive fredsaktörer och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt 

skyddsarbete.  

 
28 Global Humanitarian Assistance Report 2020, s 12 Global-Humanitarian-Assistance-Report-2020.pdf 
(devinit.org) 
29 Global Humanitarian Overview 2021, s 3 Global Humanitarian Overview 2021 [EN/AR/FR/ES] - World | 
ReliefWeb 
30 Global Humanitarian Overview 2022, s 8 Global Humanitarian Overview 2022.pdf (reliefweb.int) 
31 Insats 52040537. Mid-annual report for the period from November 1st 2020 to April 30th 2021, dok. 
034869/21 

https://devinit.org/documents/776/Global-Humanitarian-Assistance-Report-2020.pdf
https://devinit.org/documents/776/Global-Humanitarian-Assistance-Report-2020.pdf
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2021-enarfres
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2021-enarfres
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Humanitarian%20Overview%202022.pdf
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2.1 Ökad effektivitet i det humanitära systemet i linje med åtaganden i Grand Bargain 

Utveckling  Relevans 

     

 

Den globala överenskommelsen Grand Bargains (GB) första femårsfas avslutades under 2021 och 

slutrapporten kunde konstatera att framsteg har gjorts inom samtliga områden inom GB, även om 

mycket kvarstår att göra för att effektivisera systemet32. Framförallt framstår det ökande 

användandet av kontanter, ökat fokus på lokalisering och gemensamma analyser och rapportering 

som framgångar. Grand Bargains fortsättning måste nu få mer politiskt stöd och skjuts för att 

förändringarna skall bli flera, omfatta flera och nå mer effekt. Sida bedömer mot ovanstående att 

utvecklingen mot strategimålet går framåt, om än långsamt.  

Avseende portföljen har Sida genom sina programstöd och oallokerade stöd till strategiska partner 

bidragit till att öka flexibla finansieringsformer till den humanitära responsen. Programbaserat stöd 

förbättrar förmågan hos partner att bedriva en behovsbaserad humanitär verksamhet och anpassa 

inriktningen på stödet utifrån feedback från den kris- eller katastrofutsatta befolkningen, och på så 

sätt förbättra effektiviteteten. Sida har under 2021 ökat andelen PBA-stöd från 13% (2020) till 18% 

och antalet strategiska partner som erbjuds samarbete genom PBA har ökat från tre till fem33. Det 

oallokerade stödet till FN-organisationer och Internationella Rödakorskommittén har bidragit till 

flexibilitet och att partner snabbt kan öka responstakten efter behov. Till exempel kunde ICRC skala 

upp sin respons i Somalia när krisen intensifierades på grund av torka och konflikt, genom att 

använda sina oallokerade medel.   

Under 2021 har Sida tagit fram riktlinjer för hur den humanitära enheten skall öka fleråriga stöd för 

att förutsägbarhet och bidra till flexibilitet för partner att anpassa verksamheten till den förändrade 

kontexten. Dialog har också förts med utvalda partner som för perioden 2022-2024 kommer att 

ansöka om 3-årigt stöd i ett antal humanitära kontexter. Enheten har också påbörjat en diskussion 

om vilken roll strategiska partner bör ha som ”intermediaries” till lokala organisationer. Diskussionen 

baserades på en studie som gjorts inom GB:s lokaliseringsarbetsström34 och rekommendationer från 

bland annat ODI till givare kring hur de kan bidra till lokalisering. Sida måste även internt ta frågan 

vidare för att säkerställa att vi tillsammans med våra strategiska partner bidrar till att 

lokaliseringsagendan inom Grand Bargain avancerar bortom redan gjorda framsteg och 

kapacitetstärkande insatser. Denna ambition har funnits under 2021, men har inte utfallit i tillräckliga 

resultat varför Sida bedömer att portföljen bara delvis svarar upp mot strategins mål.  

2.2 Prioriteringar inom den globala humanitära responsen baseras på behovsanalyser av hög 

kvalitet.  

Utveckling  Relevans 

 
32 The Grand Bargain at Five Years, 2021, s 19, The Grand Bargain at five years: an independent review 
(interagencystandingcommittee.org) 
33 NRC, AAH och IRC har haft PBA i flera år, under 2021 erbjöds Oxfam och DRC denna möjlighet. 
34 “Bridging the intention to action gap: The Future Role of intermediaries in Supporting Locally Led 
Humanitarian Action”, June 2021. Humanitarian Advisory Group. BTITAG_FINAL.pdf (ifrc.org) 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-06/Grand%20Bargain%20Annual%20Independent%20Report%202021.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-06/Grand%20Bargain%20Annual%20Independent%20Report%202021.pdf
https://gblocalisation.ifrc.org/wp-content/uploads/2021/06/BTITAG_FINAL.pdf
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Det finns inom det humanitära systemet en medvetenhet om behovet av att förbättra de behovsanalyser 

som ligger till grund för prioriteringarna av biståndet. Flera förbättringsåtgärder har vidtagits av 

humanitära partner genom arbetet med JIAF35 (Joint Intersectoral Analysis Framework) som är ett nytt 

tillvägagångssätt som avser att förbättra humanitära behovsbedömningar. Bland annat har nya riktlinjer 

och en ny manual för analyserna tagits fram, men utmaningen nu är att få systemets alla aktörer att 

använda de nya verktygen, samt att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i de manualer och 

riktlinjer som utarbetats. Det finns indikationer som visar att JIAF bidrar till att analyserna blir bättre och 

att responsen prioriteras utifrån dessa, varför Sida bedömer att utvecklingen mot målet går framåt. 

 

Portföljen har framför allt bestått av stöd till JIAF. Den första utrullningen av metodologin användes i 

behovsbedömningarna i 23 länder under 2020 och senare i en reviderad version under 2021. 

Metodologin genomgick under 2021 en extern utvärdering som är tänkt att ligga till grund för 

fortsatt vidareutveckling. Det framstår som JIAF har bidragit till att förbättra behovsbedömningarna i 

de länder där metodologin används med en tydlig trend uppåt i undersökningar av kvaliteten jämfört 

med tidigare år. Vidare rapporteras förbättrat samarbete mellan de humanitära teamen på landnivå i 

detta analysarbete. I andra delar av portföljen är målet en integrerad del av ett bredare stöd till 

några av Sidas globala humanitära metodstöd. Dessa består av stöd till ALNAP som ska bidra till 

lärande för ökat ansvarsutkrävande och bättre humanitär respons genom utvärdering av humanitär 

verksamhet, samt stöd till ODI-Humanitarian Policy Group (HPG) som genom forskning och 

kommunikation påverkar det humanitära systemets aktörer att agera utifrån evidens. 

Därutöver bidrar flera av Sidas strategiska partner på olika sätt till behovsbedömningarna på 

landnivå. De strategiska partnerna har varierad kompetens och kapacitet när det gäller 

behovsbedömningar men Sidas bedömning är att våra partner har ökat sitt engagemang och 

deltagande i detta arbete på landnivå. I relation till behovsbedömningarna bidrar Sidas 

partnerorganisationer med bland annat datainsamling, koordinering och påverkansarbete. Ett 

exempel på detta är Plan som har drivit frågan om att inkludera fler grupper i arbetet med 

Accountability to Affected Populations (AAP). Ett annat exempel är Islamic Relief som i Somalia har 

bidragit med datainsamling för Humanitarian Needs Overview (HNO) i svåråtkomliga områden. Sida 

bedömer att stödet till JIAF och de mer indirekta stöden till ALNAP och HPG är relevanta och ”svarar 

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

4.3 Implikationer 
Sidas humanitära bistånd är flexibelt, principfast och relevant. Biståndet genomförs av en rad 

centrala och väl kvalificerade humanitära aktörer med bred geografisk räckvidd. Den operativa delen 

av strategigenomförandet, målområde ett, kompletteras med ett antal mindre insatser som syftar till 

att stärka det humanitära systemet att bli effektivare och mer behovsstyrt, i linje med strategins 

andra målområde. Den nya strategin ger Sida tillräcklig vägledning om vad som skall uppnås och 

bidrar till att Sidas humanitära bistånd blir strategiskt och effektivt. Strategins betoning på 

humanitärt tillträde och skydd framstår som relevant givet de fortsatta globala utmaningarna och 

Sida behöver fortsätta på den inslagna vägen för att bidra till att strategimålen uppnås. Dock har ett 

 
35 JIAF koordineras av en projektenhet inom OCHA (i Geneve) med personal som kontrakterats av IOM. 
Tillsammans med klustren leder OCHA JIAF-analysen i varje kris för att bidra till responsplanerna.  
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par områden identifierats där Sida ser ett behov av att genomföra förändringar i syfte att förbättra 

strategigenomförandet: 

• En aspekt som kan och bör utvecklas för att främja strategimålen handlar om att tydligare 

dela risker med partner. Strategin rymmer en större förväntan på partner att prioritera 

insatser i områden som är svåra att verka i men där de humanitära behoven är akuta. En 

sådan ambition ökar, ofrånkomligen, risker – finansiella, säkerhetsmässiga, politiska och 

andra – och måste därför åtföljas av en större benägenhet att som givare dela dessa risker. 

Hur detta ska organiseras blir ett viktigt nästa steg i strategigenomförandet.  

• Utmaningar kring både tillträde och skydd kräver påverkansarbete visavi stater och 

myndigheter bortom vad den humanitära sektorn själv förmår. Sida bör verka för att 

tillsammans med UD utveckla en mer strukturerad och samordnad ansats för att påverka 

regeringar och stater med hjälp av humanitär diplomati framstår som prioriterat att ta fram. 

Även möjligheterna att tydligare koppla humanitära tillträdes- och skyddsutmaningar till det 

utvecklingsbistånd som går till berört land utgör en potential som inte fullt utnyttjats inom 

ramen för senare års samspels- och nexusdiskussioner. Här finns skäl att lära från goda 

exempel och mera systematiskt utforska sådana möjligheter.  

• Anticipatory Action (föregripande humanitära åtgärder), är ett område som inte omnämns i 

strategin men som handlar om att genom data-analys förutsäga var kriser inträffar och 

därmed skapa möjligheter att agera innan krisen blir verklighet. Sida bör utveckla sin 

förståelse av Anticipatory Action och hitta ett förhållningssätt för eventuell finansiering inom 

området. Detta måste göras i nära samspel med utvecklingsaktörer och Sidas strategiägare 

för utvecklingsstrategier (bilaterala, regionala och globala) då det inte är självklart att 

Anticipatory Action bör finansieras med humanitära medel. 

• Genomgripande finns ett behov av att Sidas humanitära normativa dialog kopplat till 

strategins mål och resultat genomförs mer systematiskt i enlighet med enhetens dialogplan.  


