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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 

 

1. Klimatmässigt hållbar utveckling     Utveckling3   Relevans4 

1.1 Förebyggande av klimatförändringar, och minskade utsläpp av 
växthusgaser och luftföroreningar 
 

     

1.2 Minskad sårbarhet hos människor som lever i fattigdom, och ökad 
motståndskraft att hantera klimatförändringar och naturkatastrofer 
 

     

1.3 Hållbara energisystem baserade på förnybar energi 
 

     

2. Miljömässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av 
naturresurser 

 

     

2.1 Hållbara landbaserade ekosystem, biologisk mångfald och arter, 
naturresurser, inklusive jord och skogsbruk, samt ekosystemtjänster 
 

     

2.2 Tillgång till förnybar energi 
 

     

2.3 Hållbara städer och samhällen 
 

     

2.4 Tillgång till grundläggande samhällstjänster och bostäder i urbana 
områden för fattiga människor 
 

     

2.5 Hållbara produktions- och konsumtionsmönster, inklusive 
förebyggande kemikaliekontroll och avfallshantering 
 

     

3. Hållbara hav och vattenresurser      

3.1 Hållbart nyttjande av marina, kustnära och sötvatten-ekosystem, 
biologisk mångfald, naturresurser, samt ekosystemtjänster 
 

     

3.2 Renare vatten och hav, minskade utsläpp av föroreningar och 
nedskräpning 

 

     

 

 

 

3 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt;  
  Gul: Utvecklingen har ingen tydlig riktning; 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:  
6 500 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
4 996 MSEK 

Antal insatser 2021 
69 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

I våra samarbetsländer är pandemin och dess förödande konsekvenser inte över och andelen 

fullvaccinerade i låginkomstländer är försvinnande liten5. Ungefär 100 miljoner fler människor lever i 

extrem fattigdom på grund av pandemin, och det kommer att ta tid innan låginkomstländerna är 

tillbaka på tidigare lägre fattigdomsnivåer6 när den fattigare delen av världen halkar efter i 

återhämtningen7. Kvinnor och flickor har drabbats särskilt hårt av pandemin, både ekonomiskt men 

också då tillgången till preventivmedel och säker abortvård har äventyrats vilket sannolikt kommer 

att påverka mödradödligheten8. Världen är på väg mot en temperaturökning bortom Parisavtalets 

mål. Klimatförändringarna tillför en ny dimension till konflikter och kriser och extremväder påverkar 

redan levnads- och försörjningsmöjligheter för människor som lever i fattigdom. En majoritet av 

världens befolkning bor i auktoritära stater9. Idag är det fler stater som går bakåt än som gör 

framsteg avseende mänskliga fri- och rättigheter10. Antalet våldsamma konflikter ökar och de blir 

alltmer utdragna11 . År 2021 har präglats av flera konfliktrelaterade kriser med enorma humanitära 

konsekvenser liksom konsekvenser på fattigdomsbekämpning, demokratiska fri- och rättigheter och 

jämställdhet. I december 2021 uppskattades antalet människor i behov av humanitärt stöd under 

2022 uppgå till 274 miljoner.12 OECD uppskattar att finansieringsgapet för att nå de globala målen 

har ökat från 2,5 till 3,5 biljoner dollar på grund av pandemin.13 Offentliga resurser, såväl inom 

partnerländerna som inom biståndet, räcker inte och mobilisering av privat kapital är nödvändigt.  

Klimatpanelen IPCCs sjätte rapport som utkom i oktober 2021 vittnar om hur de senaste årtiondenas 

ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser varit otillräckliga och att den globala 

temperaturen förväntas nå eller överstiga 1,5 °C under de kommande 20 åren om det inte sker 

snabba, varaktiga och storskaliga minskningar av klimatförändringsframkallande utsläpp.14 Tillståndet 

för världens biologiska mångfald försämras i allt snabbare takt med fler arter än någonsin i 

mänsklighetens historia som hotas av utrotning15 och en fortsatt ökad mängd kemiska föroreningar 

riskerar nu bidra till ett överskridande av en femte planetär gräns16.  

 

5 IMF (2021). World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic. October 2021, sid 1 
6 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-widening-inequality 
7 https://blogs.imf.org/2021/10/12/a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/ 
8 Unicef, Global COVID-19 Situation Report No. 11: September 2020, sid 3 
9V-DEM 2020, Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, sid 16  
10 Opinionsfriheterna avser åsikts, yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och 
religionsfrihet 
11 States of Fragility , 2020,  sid  4 
12 Se OCHA, Global Humanitarian Overview 2021, s. 8 
13 OECD (2020). Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A new way to invest for 
people and planet, sid 16. 
14 IPCC, 2021: Climate Change 2021, The Physical Science Basis, Summary for Policy Makers, sid 12  
15 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 2019. Global 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.   
16 American Chemical Society (2021). Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel 
Entities. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158
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Det minskade demokratiska utrymmet är fortsatt en stor utmaning med urfolk och kvinnor som 

särskilt utsatta. Fler Miljö- och markförsvarare än någonsin dödas, medan andra hotas, kriminaliseras 

och attackeras17. Covid-19 har vidare blottlagt hur dåligt rustade samhället är vad gäller hantering 

och beredskap för pandemier och katastrofer samt visat på vikten av att kunna arbeta integrerat och 

adaptivt. De globala trenderna bekräftar ett akut behov av kraftfulla åtgärder inom miljöområdet för 

att begränsa dessa långtgående negativa konsekvenser och uppfylla de globala målen. Genom det 

återuppbyggnadsarbete som nu följer pandemin finns stora potentialer att främja en radikal 

omställning till ett hållbarare och mer rättvist resursutnyttjande18.   

Flera positiva globala trender inom miljö och klimatområdet kunde samtidigt skönjas under 2021. 

COP26 lyfte frågor kring naturkatastrofer och anpassning med nya ekonomiska utfästelser för att 

stödja utvecklingsländerna i uppnåendet av det globala anpassningsmålet. Konferensen såg även 110 

nationer underteckna ett löfte om att stoppa avskogningen till 2030 samt etablerandet av en 

plattform för upphörandet av olje- och gasprospekteringen (Beyond Oil and Gas Alliance)19. Flera 

multilaterala institutioner och privata investerare är i dagsläget alltmer intresserade av att göra 

investeringar som är i linje med Parisavtalet20. Den yngre generationen fortsätter att mobilisera sig 

vilket resulterar i att ungas engagemang och frågor nu välkomnas i den globala debatten där de 

ställer krav på ökat engagemang från både privata sektorn, myndigheter och civilsamhället i 

klimatfrågan och andra frågor som rör en grön omställning. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Internationellt betraktas Sverige med sitt långvariga engagemang som en pionjär inom miljö- och 
klimatområdet och rankas högt i många internationella jämförelser vad gäller genomförandet av 
Agenda 2030.21 Sverige var även ett av de första länderna i världen som antog ett mål om 
nettonollutsläpp. Dessa ambitioner återspeglas också i en strategi med en kraftfull höjning av 
strategibelopp och ett samlat grepp om aktuella och globala miljöutmaningar, vilket särskiljer sig 
inom ett givarlandskap som ofta är fragmenterat. Andra givare fortsätter att i hög grad öronmärka 
sina stöd, vilket indirekt leder till ett minskat intresse för givarsamordning samt svårigheter för 
samarbetspartner att organisera sig. För att motverka denna trend fortsätter Sida fokusera på främst 
icke-öronmärkt stöd som skapar förutsättningar för samarbetsparterna att förbli flexibla och 
långsiktiga.  
 
Sett ur ett globalt perspektiv är samtliga strategimål inom strategin kraftigt underfinansierade. Inom 
området förnybar energi förekommer dock många olika typer av stöd- och finansieringsformer, 
inklusive privata investerare, medan områden som biologisk mångfald, kemikaliehantering och urban 
utveckling generellt sett har haft svårare att mobilisera finansiella resurser. Sida fortsätter sitt arbete 

 

17 Global Witness (2022). Land and environmental defenders. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists   
18 OECD (2020). Building back better: A sustainable, resilient recovery after COVID-19. 
https://oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-
covid-19-52b869f5 (hämtad 2022-01-26). 
19 UNFCCC (2022). The Glasgow Climate Pact – Key Outcomes from COP26. https://unfccc.int/process-and-
meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26 (hämtad 2022-01-26). 
20 WWF (2018) Kapitalägarnas bidrag till Paris-avtalet, analys av europeiska kapitalägarnas investeringar i 
noterade aktier och företagsobligationer, sid 2. Technical Note, Joint MDB Assessment Framework for Paris 
alignment for Direct Investments Operations, Draft 2021, sid 2  
21 United Nations (2021). Sustainable development goals knowledge platform – Sweden.  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/sweden  

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists
https://oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5
https://oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/sweden
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med att mobilisera kapital och stödja tekniska innovationer bland främst privata företag men också 
civila samhället genom garantiinstrumentet och utlysningsfonder. Under 2021 tecknades ett 
garantiavtal med Bamboo Capital Partners (BCP) i samarbete med UNCDF för att möjliggöra ökade 
investeringar och tillgängliggöra kommersiellt kapital för SMEs som också omfattar Sidas befintliga 
innovatörer från utlysningsfonder inom miljö-och klimatområdet. Ett avtal med GSMA Innovation 
Fund stödjer vidare utlysningar som stimulerar kopplingarna mellan digitala lösningar och stärkt 
motståndskraft hos fattiga människor för att kunna hantera klimatförändringar.  
 
Som en trovärdig och transparent partner är Sida väl lämpad att både utmana och stödja 

internationella partner för att höja sina miljöambitioner, särskilt multilaterala organisationer och 

EU22. Sida fortsätter att i stor utsträckning bidra till multilaterala organisationer som FN och 

Världsbanksgruppen, bland annat bidrog ett nytt stöd inom biologisk mångfald till att öka andelen 

multilaterala stöd inom portföljen till ca 51 % (se figur 1). Parallellt till detta stödjer Sida ett antal 

mindre nyckelaktörer som universitet/högskolor/tankesmedjor vilket utgör 17,5 % av anslaget. Sida 

bedömer att denna fördelning av samarbetsparter är relevant för att uppnå genomslag för Sveriges 

prioriteringar och svara upp mot övriga givares minskade finansieringsaptit för multilateral 

verksamhet. I strategiportföljen finns även flera exempel på samarbete med strategiska svenska 

aktörer såsom myndigheter (KEMI, Naturvårdsverket, HaV m flera), forskningsinstitutioner och 

tankesmedjor (Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, Stockholm Environmental Institute, 

SIWI etc), och privata aktörer (Swedwatch etc). 

 
 
I strategigenomförandet kommer Sida fortsätta att bidra till givarsamordning i den utsträckning som 
detta är möjligt givet det minskade intresset bland övriga givare. En nära dialog med Sidas 
samarbetspartners för genomslag för svenska prioriteringar bedöms som fortsatt central.  

 

22 OECD Development Co-operation Peer Reviews: Sweden 2019. 2022. https://www.oecd.org/dac/oecd-
development-co-operation-peer-reviews-sweden-2019-9f83244b-en.htm (hämtad 2022-01-26) Kapitel 5.  
Sweden’s delivery modalities and partnerships 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Multilaterala organisations

University/College/Research Institute/Think-Tank

NGOs and civil society

Public-Private Partnerships (PPPs) and networks

Public sector institutions

Private sector institution

Andel av anslaget i procent 

Figur 1: Fördelning av olika typer av organisationer

https://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-sweden-2019-9f83244b-en.htm
https://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-sweden-2019-9f83244b-en.htm
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2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Strategin har tydliga beröringspunkter med nedan globala tematiska strategier som uppvisar liknande 
mål och samarbetsparter och där det ofta sker samberedningar, samfinansiering och gemensamma 
uppföljningar:   
 
Hållbar ekonomisk utveckling: Tydliga synergier inom nyttjande av naturresurser som jordbruk, fiske 
och skog samt markrättigheter och hållbart företagande/grön tillväxt med samfinansiering till Oxfam, 
Forest Farm Facility, Rights Resources Initiative (RRI), IFC och privatsektorsamarbetet Coffee & 
Climate (PPDP). Kopplingar finns också till hållbar stadsutveckling och informell ekonomi genom 
samarbete med OECD. Strategierna samarbetar även kring utvecklingen av garantier och har en 
särskild arbetsgrupp ansvarig för metodutvecklingen för utlysningsfonder samt en arbetsgrupp som 
fokuserar på garantier.   
 
Hållbar social utveckling: Kopplingar inom miljö och hälsa, främst vatten och sanitet och 
luftföroreningar/hälsa genom samfinansiering a Global Water Practice Team (Världsbanken) för 
vattenresursförvaltning och WASH agendan, samt stöd till REALL för länken bostäder och vatten- och 
sanitet och till WHO för ökad integrering mellan miljö, klimatförändringar och hälsa.  
 
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: Samarbete kopplat till mänskliga 
rättigheter och miljö och mer specifikt försvarare av mänskliga rättigheter inom miljöområdet genom 
stöd till EarthRights international och Rights and Resources Initiative (RRI). 
 
Jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter: beröringspunkter finns för att normativt och i 
dialogen driva jämställdhet i insatserna för bättre genomslag i målgruppsanalys och resultatramverk 
samt samfinansiering till kvinnliga miljöförsvarare såsom Urgent Action Fund men också genom att 
många kvinnoorganisationer har miljöfrågor som en prioriterad fråga.  
 
Hållbar fred respektive humanitära strategin: Kopplingar mellan konflikt och ohållbar 
markanvändning, resurskonflikter eller/och klimatförändringar med alltfler insatser under 
Miljöstrategin som fokuserar på att förebygga katastrofer och resiliens. International Displacment 
Centre är ett exempel på samarbete som Sida har inom hållbar fred/humanitära strategin där det har 
bedömts relevant med stöd även från det långsiktiga utvecklingsbiståndet. 
 
Tydliga överlappningar finns även med samtliga strategier på Avdelningen för Partnerskap och 
innovation (Partner) med tyngdpunkt på utvecklingen av garantiinstrumentet med Enheten för 
Garantier och katalytisk utvecklingsfinansiering. Samarbete sker även kring strategierna för civila 
samhället, forskning och kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder för att säkerställa 
koherens mellan strategierna och förhållningssätt avseende samma partnerorganisationer och/eller 
aktörsgrupper.  
 
Sida fortsätter att utveckla nya arbetssätt för att stärka det avdelningsöverskridande arbetet och 
synergierna kring tematiska områden som till exempel gröna städer och biologisk mångfald, 
naturbaserade lösningar, vatten och katastrofriskreducering och miljö och hälsa. Vidare eftersträvas 
en mer utvecklad samverkan och dialog med utlandsmyndigheterna, både på regional och bilateral 
nivå, genom till exempel Sidas nya regionala hubb för miljö/klimat i Nairobi. 
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Det övergripande målet i Sidas förändringsteori för genomförandet av strategin är att- utifrån 
strategin samt Sidas verksamhetsmål - ”främja en hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart 
nyttjande av naturresurser så att människor som lever i fattigdom har förutsättningar att leva ett 
värdigt liv och forma sin tillvaro och sin framtid”.   

Utifrån strategins 10 strategimål och deras korrelation till Agenda 2030 utgår det operativa 
genomförandet av strategin från sex olika tematiska huvudområden: Hållbar energi (SDG 7), hållbara 
städer (SDG 11), hållbar konsumtion och produktion (SDG 12), klimat (SDG 13), vatten och hav (SDG 
6, 14 och delvis 15), samt ekosystem och biologisk mångfald (SDG 15) vilka sammantaget bidrar till 
tre olika dimensioner av kopplingar mellan strategimålen och fattigdomsbekämpning: 

•Bättre förutsättningar för främst människor i fattiga och sköra länder att hantera 
miljöförändringarnas konsekvenser; 

•Minskning av främst den miljöbelastning som påverkar fattiga och sköra länder; samt  

•Ökad tillgång till samhällstjänster för främst människor i fattiga och sköra länder.  

De tre dimensionerna uppnås genom stöd till globala partner som utvecklar kapacitet och möjliggör 
mobilisering av kapital för investeringar som kommer människor som lever i fattigdom till godo. Det 
operativa genomförandet av strategin bidrar även till andra mål i Agenda 2030 såsom Mål 1 Ingen 
fattigdom, Mål 2 Ingen hunger, Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Statistiken 
med antalet insatser är dock delvis missvisande eftersom en stor del av insatserna är mindre 
komponenter, till exempel det stöd som ges till WHO med kopplingar till hälsa och välbefinnande. 

Av tabell 1 nedan framgår det att 1,329 Mdkr utbetalats under 2021. Den totala utbetalningen för 
perioden 2018-2021 uppgår till 4,997 Mdkr av strategibeloppet på 6,5 Mdkr för hela 
strategiperioden.  

Tabell 1: Utfall och delegerat strategibelopp i MSEK för perioden 2018-2021 

2018 2019 2020 2021 2018-2021 Delegerat belopp 
2022 

1074 1318 1276 1329 4997 1330 

 

Figur 2 nedan visar utbetalade medel för policymarkörerna biodiversitet, klimat och miljö. 
Utbetalade medel med policymarkör miljö som huvudsyfte har som planerat legat högt (ca 93%) 
under perioden 2018-2021. Inom områdena klimat och biologisk mångfald har andelen huvudsyften 
tydligt ökat under strategiperioden (mer än fördubblats för biologisk mångfald och 
utsläppsminskningar men också en kraftig ökning för klimatanpassning, 50%), vilket är i linje med de 
identifierade prioriteringarna under operationaliseringen. 
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Figur 2: Utbetalade medel per policymarkör (2018-2021) 

 

 

Tabell 2 nedan redovisar utfall/utbetalningar per stödområde. Största utbetalningarna under 2021 
har skett inom stödområdet miljömässig hållbar utveckling och hållbart nyttande av naturresurser 
(570 MSEK), följt av klimatmässigt hållbar utveckling (447,1 MSEK) samt hållbara hav och 
vattenresurser (311,6 MSEK) vilket också är i linje med de identifierade prioriteringarna, bland annat 
en ökad satsning inom biologisk mångfald under 2021.  

 Tabell 2: Utbetalade medel och antal insatser per stödområde 2021 

Stödområde Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

HM20182022b - Miljömässigt hållbar utveckling, och hållbart 

nyttjande av naturresurser 

570,0 50 

HM20182022a - Klimatmässigt hållbar utveckling 447,1 51 

HM20182022c - Hållbara hav och vattenresurser 311,6 30 
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När det gäller antal insatser som omfattas av strategin bör det understrykas att majoriteten av 

insatserna berör fler än ett stödområde och fler än ett strategimål vilket betyder att antalet insatser 

inte kan summeras på ett adekvat sätt. Sammanfattningsvis kännetecknas vattenområdet av flera 

relativt stora insatser, medan hållbar produktion och konsumtion fortsatt består av färre men 

strategiska insatser. De övriga områdena består av en storleksmässig blandning. Genomförandet av 

strategin utgår från miljö och klimatperspektivet men övriga perspektiv som genomsyrar Sveriges 

utvecklingsarbete integreras också. Detta sker främst i portföljutveckling, insatshantering och i den 

normativa dialogen med partner.  

Fattigdomsperspektivet utgår från en mångdimensionell syn på fattigdom (MDPA) och är centralt och 

relevant för alla strategimål. Fattigdomsperspektivet har även varit en utgångspunkt i 

operationaliseringen av strategin, inklusive förändringsteorin och de tre dimensioner som identifieras 

(se ovan) både på strateginivå och för varje strategimål. Genom dialog har MDPA-ansatsen förstärkts 

under strategiperioden, vilket gett en tydligare resultatrapportering från flera partner. Inom stödet 

till UNDP utgör till exempel fattigdomsperspektivet en särskild del av årsrapporteringen.  

Rättighetsperspektivet tillämpas i portföljen genom integrering i stödområdena men också genom 

direkta insatser. I linje med operationaliseringsplanen har Sida bland annat arbetat med 

lokalbefolkningars roll och rättigheter i förhållande till långsiktigt hållbart nyttjande av ekosystem. 

Sida har fattat beslut om flera nya stöd under strategiperioden och under 2021 togs beslut om ett 

stöd till en Världsbanksfond som arbetar med lokalbefolkning och hållbart nyttjande av 
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naturresurser. I och med att det totala strategibeloppet utökats kraftigt under perioden ligger dock 

procentandelen med del- respektive huvudsyfte kvar på ungefär samma nivå som 2018. 

Jämställdhetsperspektivet har främst förstärkts i portföljen genom dialog kring ökad integrering och 

bättre genomslag i analys, budget, resultatramverk och rapportering. Under strategiperioden har 

fokus varit på att stärka integreringen av jämställdhet i portföljen snarare än att ha riktade insatser. 

Sida har bland annat har fått genomslag för att frågan integrerats i vattenresursförvaltningsportföljen 

såsom i Global Water Partnership(GWP) nya Afrikaprogram samt inom Världsbankens vattenfond, 

Global Water Security and Sanitation Partnership (GWSP). 

Konfliktperspektivet är fortsatt mindre framträdande inom portföljen. Under strategiperioden har 

Sida tagit upp perspektivet som dialogfråga med flera partner vilket resulterat i procentandelen 

utbetalda medel med konflikt som delsyfte ökat, från 24 % under 2018 till 33 % för 2021, bland annat 

inom stöd till insatser som UN Habitat 2020-2023. Ytterligare stärkande av konfliktperspektivet och 

kopplingarna mellan humanitärt- långsiktigt utvecklingssamarbete och fredsbyggande utifrån ett 

miljö/klimatperspektiv är därför relevant att överväga inför kommande ny strategiperiod.  

Sida genomför årligen en sammanfattande resultatuppdatering av insatserna, inklusive en analys av 

insatsens måluppfyllelse. Under 2021 bedömdes att 38 insatser, troligtvis skulle uppnå uppsatta mål 

och 22 insatser som mycket troligt.  Två insatser har under 2021 bedömts som att de troligtvis inte 

kommer nå insatsmålen vilken beror förseningar kopplade till covid-19.  De 14 insatser som redovisar 

att information saknas är antigen gamla och ingen resultatuppdatering har gjorts då de kommer att 

stängas i början på 2022 eller att det är nyligen beslutade insatser och därför har ingen 

resultatsammanfattning genomförts (se tabell 3).  

Tabell 3. Sannolikheten att insatserna når sina mål 

Sannolikhet Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

Troligt 2574,4 38 

Mycket troligt 1309,8 22 

Information Saknas 448,1 14 

Ej troligt 47,0 2 

 

Som framgår av sammanställningen över genomförandet av strategin (kapitel 1) bedömer Sida att 

utvecklingen går fortsatt bakåt inom samtliga strategimålsområden med undantag för hållbara 

energisystem baserade på förnybar energi och tillgång till förnybar energi. Pandemin har haft en viss 

negativ påverkan vad gäller genomförandetakten och möjligheter att nå uppsatta mål, vilket lett till 

några justeringar samt omställningar inom portföljen. Strategiportföljen har i sin helhet utvecklats 

under hela strategiperioden i syfte att få den väl balanserad med insatser som svarar mot 

strategimålen och bidrar till synergier både inom strategin och med andra strategier. Det är Sidas 

bedömning att i stort samtliga strategimål har portföljer som är högst relevanta, vilket innebär att de 

svarar upp mot utvecklingskontexten och strategimålen samt uppnår resultat enligt insatsernas mål.  

3.2 Klimat 

Portföljen för klimat kan följas både utifrån strategimål och som policymarkör. Totalt 356 
MSEK, fördelat på komponenter i totalt 50 insatser, utbetalades 2021 kopplat till de två 
klimatmålen i strategin (se tabell 3). Procentandelen med klimatanpassning respektive 
utsläppsminskningar som huvudsyfte, utifrån klimatpolicymarkörerna (vilket är den 
metod Sverige har som bas för rapportering av klimatfinansiering) har konstant ökat 
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under strategiperioden (se figur 2). 

 

3.2.1  Förebyggande av klimatförändringar, och minskade utsläpp av  växthusgaser  
och luftföroreningar (Mål 1.1) 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen vad gäller klimat och utsläpp fortsatt går bakåt. Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) släppte i mitten på 2021 sin senaste översikt över 
klimatförändringarna (AR6)23. Rapporten fastslår att det blir allt mindre sannolikt att världen kommer 
klara att hålla temperaturökningarna inom 1.5°C24. Sammanställningen av de nationellt fastställda 
bidragen (NDC) som inlämnades inför COP26 i november 2021, drar också samma slutsats25. Mot 
denna bakgrund resulterade COP26 i en överenskommelse om att revidera de nationellt fastställda 
bidragen redan inför COP27. Den avmattning i utsläpp av växthusgaser som under 2020 kunde 
skönjas i samband med covid-19 pandemin visade sig vara endast tillfällig26. Många luftföroreningar 
är även starkt klimatpåverkande med negativ effekt på vegetation och grödor samt människors hälsa. 

Relevans  

 

24 insatser (108 MSEK utbetalat 2021) relaterar till strategimålet och portföljen bedöms som 

relevant och har utvecklats i enlighet med förändringsteorin och plan. Målet relaterar främst till 

dimensionen att ”minska miljöbelastningen” och samarbeten inrymmer därför även 

medelinkomstländer då dessa länder står för betydande utsläpp i världen, vilket i sin tur får effekter 

på de fattigare och mer sårbara länderna och människorna. Samarbetspartner är ganska jämnt 

fördelat mellan multilaterala aktörer, icke-statliga organisationer, akademiska institutioner, 

offentliga samt privata aktörer, om än med viss övervikt mot de multilaterala aktörerna. Vad gäller 

policymarkör fokuserar insatserna på markören för utsläppsminskningar. För att nå minskade utsläpp 

är synergier med de övriga målen i strategin centralt, och majoriteten av samarbetspartner under 

strategin bidrar till klimatmålet. 

Flertalet av de organisationer Sida stödjer inom strategin visade stort engagemang och bedrev 

omfattande dialog och påverkansarbete inför och under COP26. Det gäller såväl de multilaterala 

aktörerna som icke-statliga organisationer, t.ex. WRI27, CSE28, WHO29, m.fl.  

Genom stödet till klimatkonventionen UNFCCCs sekretariat bidrar portföljen till att stärka 

utvecklingsländers kapacitet att beräkna, rapportera och verifiera utsläpp av växthusgaser och 

därigenom till ökad tillförlitlighet och jämförbarheten i rapporteringen inom ramen för Parisavtalet30.  

Centre for Science and Environment, CSE, har bedrivit påverkansarbete, bl.a. relaterat till Indiens 

nationellt fastställda bidrag (NDC). CSE har även utbildat afrikanska journalister i klimatrapportering. 

 

23 Climate Change 2021 The Physical Science Basis Summary for Policy Makers, United Nations 
Interngovernmental Panel on Climate Change, 9 augusti 2021 
24 Ibid, sid.SPM-16 
25 Message to Parties and Observers. Nationally Determined Contributions synthesis report, United Nations 
Climate Change Secretariat, 4 november 2021 
26 United in Science 2021: A multi-organisation high-level compilation of the latest climate science information. 
World Meterological Organisation, 2021 
27 UN Climate Change Conference (COP26) Resource Hub | World Resources Institute (wri.org) 
28 CoP26: Modi offers ‘Panchamrita’ concoction for climate conundrum at Glasgow (downtoearth.org.in) 
29 The Health Argument for Climate Action – COP26 Special Report. World Health Organisation 2021.  
30 Presentation årsmöte UNFCCC-Sida 2021-11-25, dox 001255/22 

https://www.wri.org/un-climate-change-conference-resource-hub
https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/cop26-modi-offers-panchamrita-concoction-for-climate-conundrum-at-glasgow-80001
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I Indien har CSE varit mycket aktiv och verksam för att bidra till utfasning av kol inom energi - och 

industrisektorer, samtidigt som de verkar för effektiviseringar och miljöförbättringar inom de 

industrier där kol alltjämt används, vilket bidrar positivt till både klimat och luftföroreningar31.  

WHO har under senare år stärkt arbetet med luftföroreningar och har nyligen uppdaterat sin globala 

bedömning vad gäller luftkvalitet. Vidare har de tagit fram riktlinjer för luftkvalitet (New WHO Global 

Air Quality Guidelines, AQGs) på olika nivåer och genom att arbeta mot de uppsatta målen i 

riktlinjerna bidrar länder till en förbättrad hälsa hos befolkningen samt till utsläppsminskningar.32 

SEI har gett stöd till 15 länder i Afrika, Asien och Latinamerika för att höja ambitionsnivån i de 

nationellt fastställda bidragen (NDC) genom att införliva luftföroreningar i klimatmålen. Till exempel 

har SEIs arbete inkluderat samarbete med Mexikos regering för att ta fram en ny nationell strategi 

för att minska kolutsläppen med 51 % till 2030 och stöd till Nigerias regering för att ta fram en 

nationell plan för att minska viktiga utsläpp (minska utsläppen av sot med 83 %, metan med 61 % och 

koldioxid med 22 % till 2030)33. 

3.2.2 Minskad sårbarhet hos människor som lever i fattigdom, och ökad 
motståndskraft att hantera klimatförändringar och naturkatastrofer. (Mål 1.2) 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer sammantaget att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. IPCCs senaste översikt, 
AR6, visar hur de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna blir tydligare och mer allvarliga34.  
Arbetet att möta konsekvenserna går förvisso till viss del framåt, t.ex. ökar finansieringen av gröna 
klimatfonden35 och anpassningsfonden36, om än sakta, och COP26 gjorde framsteg inom området 
förluster och skador37. Dock är finansieringen alltjämt långt från de nivåer som utfästs och som 
behövs. Sendairamverket för katastrofriskreducering gör vissa framsteg men släpar dock efter vad 
gäller de uppsatta målen för att minska och möta riskerna för framför allt naturkatastrofer. Att 
fortsätta stärka länken mellan humanitär och långsiktig utveckling genom satsningar inom 
katastrofriskreducering är därför alltjämt relevant. En fortsatt utmaning är att mobilisera kapital till 
klimatanpassning i låginkomstländer som når den lokala nivån. 
 

Relevans  

 

40 insatser (252 MSEK utbetalat 2021) relaterar till strategimålet och portföljen bedöms som 

relevant i förhållande till strategimålet och har utvecklats i enlighet med förändringsteorin. 

Tyngdpunkten ligger på den dimension som rör att ”stärka fattigas förutsättningar att klara 

miljöförändringens konsekvenser”,  med fokus på att stärka klimatanpassning och 

katastrofriskreducering i låginkomstländer och sköra stater. Huvudsakliga samarbetspartner är de 

 

31 Centre for Science and Environment, Annual Report 2020-2021, dox 022326/21 
32 WHO Programme and Financial Report for 2020-2021 including Audited Financial statements for 2020, Mid-
Term Review of The Programme Budget 2020-2021, WHO, sid 8. Dox ärende 20/000819. Dok nr.16  
33 Leading a Green Recovery, Annual Report, SEI, sid 6. Dox ärende 20/000354. Dok.nr 35  
34 Climate Change 2021 The Physical Science Basis Summary for Policy Makers, United Nations 
Interngovernmental Panel on Climate Change, 9 augusti 2021, sid. 21-24 
35 Green Climate Fund¸ Pledge Tracker, status vid 31 december 2021. Status of Pledges (2016.9.10) 
(greenclimate.fund) 
36 Adaptation Fund Raises Record US$ 356 Million in New Pledges at COP26 for its Concrete Actions to Most 
Vulnerable - Adaptation Fund (adaptation-fund.org) 
37 What does COP26 mean for adaptation? (unep.org) 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/status-pledges-irm-gcf1_8.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/status-pledges-irm-gcf1_8.pdf
https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-raises-record-us-356-million-in-new-pledges-at-cop26-for-its-concrete-actions-to-most-vulnerable/
https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-raises-record-us-356-million-in-new-pledges-at-cop26-for-its-concrete-actions-to-most-vulnerable/
https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-does-cop26-mean-adaptation
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multilaterala aktörerna men omfattar även icke-statliga organisationer samt akademiska 

institutioner. Vad gäller policymarkör fokuserar insatserna på markören för klimatanpassning. 

Under covid-19 pandemin har både avsaknaden av liksom behovet för förbättrad tillgång till 

samhällsskydd och sociala trygghetssystem uppmärksammats. Många av de organisationer som 

Forest and Farm Facility programmet arbetar med är involverade i frågor som rör sociala skydd, 

hälsa, utbildning, infrastruktur och kultur. Totalt stöttade programmet 43 organisationer som 

levererade samhällstjänster, i många fall kopplat till covid-19 respons, till 6 646 familjer och individer 

under 202038. Stödet till Oxfam Novib bidrar till ökad kunskap och kapacitet inom växtuppfödning 

vilket stärker lokal socio-ekonomisk trygghet. Under 2021 deltog 13 000 jordbrukssamhällen i sju 

länder i programmet där småskaliga bönder tillsammans med 450 farmer field schools arbetade på 

lokal nivå med att utveckla nya växtsorter och växtuppfödning. Detta har bidragit till minskad 

sårbarhet och ökad motståndskraft att hantera klimatförändringar för de deltagande familjerna då 

de fått en mer säkrad matförsörjning och en förbättrad anpassningsförmåga till den skiftande 

marknadsefterfrågan39.  

Utlysningsfonden WE4F har gett stöd till företaget Pumpkin Plus som har introducerat en innovativ 

teknik som omvandlar mark som blivit obrukbar genom översvämningar till produktiv jordbruksmark. 

Lösningen har skalats upp i Bangladesh och bidragit till att minska extrem fattigdom och hunger för 

familjer som förlorat land och intäktskällor till följd av klimatförändringar. Världsbanksfonden 

ProBlue genomför ett projekt för att minska sårbarheten för klimatrisker på små ö-nationer i 

Karibien. Småskaliga fiskare kan ta försäkringar mot bland annat stormar och orkaner i en region som 

är i ökande grad utsatt för oväder till följd av klimatförändringarna. Problue har tillsammans med 

FAO utvecklat ett verktyg för att bedöma klimatförändringarnas inverkan på fiskbestånden och 

förbättra styrningen av fiskerisektorn för att öka motståndskraften mot förändringar40. 

UNDRRs verksamhet har under året bidragit till minskad sårbarhet i länder och lokalsamhällen. Cirka 

7 000 deltagare har genomgått en UNDRR- utbildning relaterad till katastrofriskreducering. Vid 

utgången av 2020 hade sammanlagt 120 länder använt sig av UNDRRs databas ”DesInventar” för 

katastrofriskreducerande samhällsplanering. Samtidigt har ytterligare några länder under perioden 

fastställt planer och strategier för katastrofriskreducering, och i slutet på 2020 har sammanlagt 101 

länder antagit sådana planer. UNDRRs normativa arbete har bidragit till att FNs generalförsamling 

och dess centrala samordningsorgan ECOSOC under perioden antagit mer än 20 resolutioner som 

integrerar katastrofriskreducering och policykoherens med Sendairamverket41. 

Som ett resultat av Sidas normativa dialog med Världsbanken inom programmet GFDRR kring 

naturbaserade lösningar ingår det nu som en prioriterad fråga i deras arbetsplan för 2022-202342. 

 

3.3 Förnybar energi 

Under 2021 bestod portföljen av 17 insatser och totalt utbetalades 153 MSEK under året. Strategins 
båda energimål kompletterar varandra och betonar vikten av att öka tillgången till hållbar och 
förnybar energi.  50 % av stödet gick till en insats och 6 insatser svarade för cirka 87 % av stödet. Fyra 

 

38 Forest and Farm Facility Annual Report 2020, sid. 15 (Dox: 029103/21) 
39 Oxfam Novib: Seeds Grow - Annual report 2020, sid. 15 (Dox: 021463/1) 
40 PROBLUE, 2021 Annual Report, sid 57. Dox: 036183/21 
41 UNDRR Annual Report 2021. Dox 014851/21 
42 GFDRR Workplan FY22, sid 5, 9-10. Dox ärende 21/000443. Dok.nr 54 
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av insatserna bidrar till båda energimålen. Generellt sett är portföljens fördelning mellan Mål 1.3 
(hållbara energisystem) och Mål 2.2 (tillgång till förnybar energi) 60 respektive 40 procent. Portföljen 
omfattar aktiviteter i Asien, Latinamerika och Afrika, även om de flesta insatserna har ett fokus på 
Afrika. Portföljen omfattar en kombination av normativ och operativ verksamhet.  

 

3.3.1 Hållbara energisystem baserade på förnybar energi (Mål 1.3) 

 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen inte har någon tydlig riktning. Investeringar i förnybar energi har 

accelererat till följd av kraftiga kostnadsminskningar för i synnerhet sol- och vindkraft. Globalt växer 

användningen av förnybar energi snabbare än energianvändningen totalt. Trots detta stod förnybar 

energi för endast 17 % av den totala energianvändningen 2018.43 Sedan 2010 har världens länder 

försökt förbättra regleringen för mer hållbara energisystem men utvecklingen går långsamt. 20 % av 

de länder som har låg tillgång till elektricitet saknar en basal reglering som främjar en hållbar 

utbyggnad av energisystemet och subventioner fortsätter att gynna fossila bränslen i många länder44. 

Statlig finansiering är begränsad och mobilisering av privat kapital är fortsatt en stor utmaning.45 

Relevans  

 
Portföljen bedöms som relevant i förhållande till strategimålet och är i linje med förändringsteorin. 
Portföljen är i första hand relevant för dimensionerna ”ökad tillgång till samhällstjänster för 
människor i fattiga och sköra länder” och ”minska miljöbelastningen som drabbar fattiga”. 
Inkludering av medelinkomstländer bedöms som relevant i och med att det är där stora utsläpp sker. 
Portföljen bestod 2021 av 12 insatser som genomförs av Världsbanken, IFC, FN (UNIDO och UNDP), 
USAID, EU/GIZ, och tre stöd med civilsamhällsorganisationer och tankesmedjor som avtalspart. Störst 
var stödet till Världsbankens program ESMAP som arbetar med policy- metod- och 
kapacitetsutveckling på global nivå och som får genomslag på nationell och lokal nivå med syftet att 
främja övergången till hållbara energisystem. 46 Tre av insatserna är garantier som minskar 
investeringsrisken för investerare och en insats utgörs en utlysningsfond som fokuserar på minskad 
energianvändning inom jordbruket. Sammantaget bidrar portföljen till att främja energieffektiva 
energisystem baserade på förnybar energi genom att stödja policyramverk; kapacitetsuppbyggnad 
och ökad kunskap samt arbete som stimulerar investeringstakten och innovation.  

 

3.3.2 Tillgång till förnybar energi (Mål 2.2) 

 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen inte har någon tydlig riktning, det är särskilt takten i utvecklingen som 
är för långsam om Mål 7 i Agenda 2030 ska nås, att 100 % av världens befolkning år 2030 ska ha 
tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi – både el och rena matlagningsmöjligheter – till ett 
överkomligt pris. 2019 saknade 59 miljoner människor tillgång till el samtidigt som 2,6 miljarder 

 

43 Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2021, sid 8. 
44 RISE, Regulatory Indicators for Sustainable Energy, 2020, s. 17.  
45 United Nations High-level Dialogue on Energy, Theme report on Energy Transition, 2021, sid 17 och 45. 
46 ESMAP 2021-2024 (13497) 
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saknade tillgång till ren matlagning.47 Detta utgör en utmaning eftersom traditionell matlagning 
orsakar ett brett spektrum av hälsoproblem hos fattiga människor och resulterar i närmare fyra 
miljoner förtidiga dödsfall per år48  Sedan drygt 15 år har trenden gällande tillgång till ren matlagning 
sakta gått åt rätt håll, men Afrika ligger efter vilket delvis kan förklaras av befolkningsökningen.49 
Covid-19-pandemin har hämmat utvecklingen50 och uppåt 30 miljoner människor som tidigare hade 
haft tillgång inte längre har råd till grundläggande energitjänster baserade på el.51  

Relevans  

 
Portföljen bedöms vara relevant i förhållande till strategimålet och förändringsteorin. Den bidrar till 
dimensionerna ”minska miljöbelastningen” samt ”öka tillgång till samhällstjänster”, med fokus främst 
på de minst utvecklade länderna.  Generellt har insatserna i portföljen ett stort fokus på Afrika Söder 
om Sahara, vilket avspeglar obalansen i energifattigdomen. Sida bedömer att portföljen fortsatt 
behöver stärkas och har därför bidragit med en engångsfinansiering under 2021 om 25 MSEK till 
fonden för ren matlagning (Clean Cooking Fund, CCF). 52 

Sida har under 2021 tagit en aktiv roll i den högnivådialog om energi (High-level Dialogue on Energy) 
som hölls i anslutning till Generalförsamlingens sammankomst i september 2021 som resulterade i 
att en global färdplan togs fram av olika arbetsgrupper53 Sida deltog aktivt i gruppen ökad tillgång till 
hållbar energi då det har starka kopplingar till fattigdomsminskning. 

Som en del av Världsbanksgruppens respons för att hantera covid-19 och bidra till den gröna 
omställningen efter pandemin har ESMAP utvecklat ett nära samarbete med Hälsoteamet (Health 
Global Practice Team) med fokus på elektrifiering av hälsoanläggningar och miljövänliga kylkedjor. En 
fond har satts upp också för att adressera omedelbara behov kopplade till pandemin, Energy Access 
Relief Fund (EARF) tillsammans med partner från det civila samhället, den privata sektorn och andra 
multilaterala fonder.  Med stöd av ESMAP har EARF genom att tillhandahålla akutkapital till 
energiföretag nått fler än 20 miljoner låginkomsthushåll och mikroföretag i Afrika söder om Sahara 
och Asien.  I Nigeria har ESMAPs arbete lett till att ett elektrifieringsprojekt om 70 miljoner dollar 
omstrukturerades för att snabbt distribuera solhybridsystem till 400 sjukvårdsinrättningar. Vidare har 
ESMAP stött olika covid-19-inriktade projekt i Kap Verde, Komorerna, Eswatini, Etiopien, Malawi, 
Niger, São Tomé, Somalia, Sydsudan, Sudan, Zambia och Zimbabwe i syfte att stärka vaccinkylkedjor 
och hälsoinrättningar. UNICEF, Världsbanken och ESMAP samarbetade tillsammans med Mongoliet 
för att utforma en energieffektiv vaccinlagringsanläggning.54 
 
Energia är ett internationellt nätverk av som arbetar med att öka tillgången till finansiering för 
kvinnliga energientreprenörer och sprida hållbar energiteknik till fattiga hushåll har till följd av covid-
19 ställt om en del av verksamheten.  Som resultat har Energias arbete i Kenya, Nepal, Nigeria, 
Senegal och Tanzania lett till att de mobiliserat 2 700 000 kronor i extern finansiering som nått fler än 
1 300 kvinnliga företagare. Detta har möjliggjort att energiföretagen kunnat anpassa sig till covid-19-
situationen och möta förändrade marknadskrav. 55  

 

47 Datakälla: ESMAP, online Tracking SDG7 verktyg, utdrag 2021-08-30. 
48 United Nations High-level Dialogue on Energy, Theme report on Energy Access, 2021, sid 17. 
49 Datakälla: ESMAP, online Tracking SDG7 verktyg, utdrag 2021-08-30. 
50 United Nations High-level Dialogue on Energy, Theme report on Energy Access, 2021, sid22. 
51 Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2021, sid 1. 
52 ESMAP 2021-2024. Insatsnummer 13497 
53 https://www.un.org/en/conferences/energy2021 
54 ESMAP Annual Report 2021. Dox 002676/22 
55 Exempelbidrag från Energia. Dox 002997/22 

https://trackingsdg7.esmap.org/time
https://trackingsdg7.esmap.org/time
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GET.transform som är ett europeiskt program som Sida stödjer, har i partnerskap med Uganda 
arbetat med att öka tillgång till elektricitet genom att utveckla ramverket för investeringar i 
småskaliga nätverk. Detta har bidragit till att antalet nya småskaliga elnät har ökar från under 15 till 
55 mellan 2020-2022. 56 

3.4 Landbaserade ekosystem och biologisk mångfald 

259 MSEK har utbetalats under 2021 till 34 insatser under resultatområdet.  

Närmare hälften (46,2 %) av utbetalda medel till strategimålet kanaliseras genom multilaterala 
organ, framför allt inom FN-systemet och Världsbanken. 15% av medlen kanaliserades genom 
enskilda organisationer, 20 % till universitet, forskningsinstitut och tankesmedjor och resterande 
medel i mer begränsad omfattning till myndigheter, samarbete mellan myndigheter och privata 
sektorn samt till globala nätverk. Normativ dialog sker vid regelrätt kontakt med organisationerna 
samt vid reguljära uppföljningstillfällen, varvid vikten av att lyfta svenska prioriteringar som biologisk 
mångfald, jämställdhet och fattigdomsfokus.  
 

3.4.1 Hållbara landbaserade ekosystem, biologisk mångfald och arter, naturresurser, 
inklusive jord och skogsbruk, samt ekosystemtjänster (Mål 2.1) 

 

Utvecklingstrend  

 
Den allmänna utvecklingen för biologisk mångfald och ekosystem går bakåt i en fortsatt alarmerande 
takt. Drivkrafterna är förändrad landanvändning, överexploatering, klimatförändringar, föroreningar, 
invasiva främmande arter och illegal handel med hotade arter. Förlusten av biologisk mångfald och 
ekosystem slår fortsatt hårdast mot människor som lever i fattigdom och miljöförsvarare. Kopplingen 
mellan biologisk mångfald och ökad förekomst av infektionssjukdomar är väl etablerad och 
människans överexploatering av naturen är en av faktorerna bakom den globala spridningen av nya 
sjukdomar.  

Det så kallade Living Planet Index vilket mäter förekomsten av populationer av ryggradsdjur visar på 
fortsatt snabb minskning med en genomsnittlig minskning på 68 % av däggdjur, fåglar, amfibier, 
reptiler och fiskar mellan 1970 och 2016. I de tropiska regionerna av Latinamerika är minskningen 
hela 94%57 . Miljörelaterade hot, inklusive förlusten av biologisk mångfald, dominerade 2019 års 
Global Risk Report 20 och Global Biodiversity Outlook från 2020 konstaterar att inget av de 20 så 
kallade Aichi-målen gällande biomångfald har uppnåtts. 

Relevans  

 
Strategiportföljens relevans och omfattning har ökat under strategins gång och ligger i linje med 
förändringsteorin samt planerade förflyttningar och bedöms som relevant. De globala och lokala 
utmaningarna under covid-19 har också visat på vikten av hållbart nyttjande av naturresurser och 
biologisk mångfald för fortsatt fattigdomsminskning. Den globala portföljen har utökats, mot 
bakgrund av Sidas intention att generellt stärka biomångfaldsarbetet under 2021 genom ett stöd till 
Världsbankens program PROGREEN.  

Sida stödjer försvarare av mänskliga rättigheter kring miljö/klimat och naturresurser bl.a. genom stöd 
till Swedwatch och EarthRights International som stärkt miljöförsvarares kunskap och kapacitet samt 
bedrivit arbete gentemot EU-parlamentet respektive OECD för skydd av miljöförsvarare. EarthRights 

 

56 Exempelbidrag från Get.pro. Dox 002993/22 
57 WWF, Living Planet Report 2020 sid 6. 
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har även erbjudit juridiskt stöd till miljöförsvarare, i bland annat Amazonas, och haft framgång i flera 
fall. EarthRights har på förfrågan från FNs arbetsgrupp om företagande och mänskliga rättigheter 
bidragit med information om attacker mot miljöförsvarare i projekt finansierade av internationella 
finansinstitut.58  

IIED59  och SwedBio60  har under det gångna året bistått CBD-förhandlare med guider, proaktivt 
dokumenterat bl.a UNFCCC-processen och fortsatt stött påverkansarbete inför Konventionen för 
Biologisk Mångfald (CBD) och dess post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF). The International 
Land Tenure Facility, the Forest and Farm Facility61 , SwedBio62 , RRI63  och IIED64  arbetar med bl.a. 
ursprungsbefolkningar för att säkra markrättigheter, rättvis administration samt att integrera 
traditionellt kunnande som är viktigt för bevarandet av den biologiska mångfalden. RRI har genom 
sitt arbete med ansatsen rättighetsbaserat bevarande visat vikten av att säkra oskyddade områden 
där 1.5 miljarder ursprungsbefolkning lever för att förhindra en global kollaps av den biologiska 
mångfalden. 

Stöd ges även till förvaltning och skydd av biologisk mångfald kopplat till tydliga processer och 
förutsättningar för lokal delaktighet och inflytande bl.a. genom stöd till SwedBio och samarbete med 
WWF respektive UNDP. Stöd ges till arbete mot illegal handel med utrotningshotade arter bland 
annat genom stödet till WWF.65  

Under 2019 översvämmade cyklonen Idai Mocambiques mangroveskogar vilket resulterade i  
allvarliga skador på ekosystemen  och en negativ påverkan på försörjningsmöjligheterna för berörda 
lokalsamhällen. IUCNs initiativ Coastal Resilience to Climate Change har genomfört en post-cyklon 
kartläggning av mangroveskogarna i området, liksom en socioekonomisk studie av situationen för 
lokalbefolkningen. Lokala krafter har etablerat plantskolor för mangroveträd och 10 000 plantor 
utplanterades under 2020. Arbetet är en del av både en bredare återplanteringskampanj i 
Mocambique och Moçambiques Mangrove Management Strategy och bidrar till nationell och lokal 
katastrofriskreducering.66  

Sida stödjer utvecklingen av nationella ”Nature Performance Bonds” som en del av UNDPs covid-19-
respons. I detta skuldlättnadsinstrument utlöses skuldlättnad när aktören har uppnått vissa 
förutbestämda överenskomna miljörelaterade mål mellan långivaren och låntagaren. Instrumentet 
kombinerar möjligheten till en storskalig statlig skuldlättnad, samtidigt som det stimulerar till 
snabbare framsteg när det gäller mål för biologisk mångfald. Först ut är Pakistan, Angola och Costa 
Rica67 .  

UNEP har stöttat länder i att standardisera värdering och redovisning av ekosystemtjänster och varor 
genom framtagande av policyrekommendationer, vilka ökat kunskapen om ekosystemtjänsternas 
värde och roll för att mildra covid-19-epidemins effekter, samt att införliva naturkapital i system för 

 

58 Swedwatch delårsrapport till Sida 2021, sid. 7-8, dox 036822/21och EarthRights International, Mid-year 
Progress Update Report, 2021, sid. 2-4, Dox 028945/21 
59 Climate, Nature and Development: Delivering people-centred solutions for 2021 Narrative report for SIDA: 
April-September 2021, sid 1. Dox 041793/21 
60 SwedBio Annual Report 2020, sid 15. Dox 024754/21 
61 Forest and Farm Facility Annual Report 2020, sid 10. Dox 029103/21 
62 SwedBio Annual Report 2020, s. 15. Dox 024754/21 
63 RRI: 2020 Annual Narrative Report and Achievements by SPIII Logframe, sid 26 Dox 020076/21 
64 Climate, Nature and Development: Delivering people-centred solutions for 2021 Narrative report for SIDA: 
April-September 2021, sid. 1. Dox 041793/21 
65 WWF Sverige: Voices for Diversity Annual Report for 2020 sid 10. Dox 012264/21 
66 IUCN Annual Progress Report 2020 sid 3 Dox 031898/21 
67 Sida-UNDP Programme on Environment and Climate Change, Annual Narrative Progress Report: January 
2020 to May 2021, s. 30-31, Dox 029867/21 
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uppföljning av framsteg för hållbar utveckling. I Brasilien utvecklades till exempel arbete med 
räkenskaper inom vatten och biologisk mångfald. I Thailand stödde UNEP även utvecklingen av en 
rapport om inkluderande välstånd.68  
 

3.5 Urban utveckling 

Under 2021 levererade 17 insatser mot de två urbana strategimålen, med en total utbetalning på 
160,7 MSEK. 6 av insatserna levererade mot båda de urbana strategimålen (se figur 3). De urbana 
delmålen är sammanlänkade och det är i stor utsträckning samma partner och insatser som bidrar till 
båda urbanmålen. Utöver de urbana insatserna finns flera insatser under övriga strategimål som har 
komponenter som bidrar till de urbana resultaten. 

3.5.1  Hållbara städer och samhällen (mål 2.3) 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. Över hälften av världens befolkning bor i 
städer och andelen väntas stiga till cirka 70 procent år 2050.  Urbaniseringens snabbhet och 
omfattning medför stora utmaningar, bland annat att möta den accelererade efterfrågan på 
grundläggande samhällstjänster, bostäder, transportsystem och annan infrastruktur. Växande städer 
kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till miljöförstöring och ökade 
utsläpp. I städer förbrukas två tredjedelar av den globala energiförbrukningen och de står för mer än 
70 % av utsläppen av växthusgaser69. Städer påverkas starkt av klimatförändringar och utsätts allt 
mer för översvämningar, erosion, värmestress, bränder, vattenbrist och andra klimateffekter. Covid-
19 har synliggjort och förstärkt ojämlikheter i städer. De fattigaste och mest utsatta människorna 
såsom hemlösa, migranter och sluminvånare har drabbats hårdast. Exempelvis har, förutom bristen 
på grundläggande samhällstjänster och bostäder, brister i utformningen av städer synliggjorts. 
Behovet av offentliga platser och grönområden samt säkra transporter inklusive gång- och cykelvägar 
har blivit uppenbar och bör prioriteras vid planering och byggande av framtidens stadsområden.70 

Relevans  

 
Under 2021 levererade komponenter inom 14 insatser mot delmålet, med utbetalningar som uppgick 
till cirka 107,4 miljoner kronor. 61 % av medlen kanaliserades genom multilaterala organisationer 
främst FN och Världsbanken. Resterande har kanaliserats via enskilda organisationer, universitet 
forskningsinstitut och intresseorganisationer. Sidas långsiktiga urbana samarbetspartner såsom UN-
Habitat, Cities Alliance och OECD bedöms som viktiga globala aktörer som kompletterar nationella 
och regionala insatser som bidrar till en hållbar stadsutveckling och att minska ojämlikheter. Sidas 
normativa dialog har under 2021 inriktat sig på att stärka samarbeten kring grönare städer kopplat 
till klimatanpassning, biomångfald och ekosystemtjänster med fokus på låginkomstländer.  

Strategiportföljen bedöms som delvis relevant, huvudsakligen i linje med förändringsteorin och 
prioriterade förflyttningar. Portföljens relevans och omfattning har förändrats under strategin, 
huvudsakligen på grund av omvärldsförändringar som gett omprioriteringar. Omfattningen har 
minskat då flera insatser avslutats. Sida bedömer att portföljen bör stärkas med samarbeten kring 
grönare städer och ekosystemtjänster i urbana områden.  

 

68 UNEP Programme Performance Report 2020, s. 28, Dox 016699/21 
69 worldbank.org/en/topic/urban development/overview 
70 United Nations Statistical Division, 2021, The Sustainable Development Goals Report 2021 - Goal 11: making 
cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, sid 49 
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Under 2021 undertecknade Sida ett nytt avtal med Cities Alliance som förväntas stärka arbetet med 
hållbara och inklusiva stadsmiljöer. Sida gav också ett riktat stöd till UN-Habitat för arbete med 
naturbaserade lösningar och biomångfald i urbana områden med fokus på låginkomstländer. 

UN-Habitat har stött 56 länder i deras framtagande av nationella urbana utvecklingsplaner och  
under 2020 gav UN-Habitat stöd till  Kap Verde och Mauretanien att genomföra olika delar av sin 
urbana planering .71 Genom programmet Cities Connect har OECD visat hur nationella regeringar, 
genom framtagande av policyer och regelverk, spelat en viktig roll i att stödja sekundära städers 
förmåga att hantera klimatförändringens effekter och bygga resiliens. Erfarenheter från Cities 
Connect kommer att användas för ett nytt G20 initiativ som lanserades 2021, för att öka gröna 
investeringar i sekundära städer. 72  United Cities and Local Governments (UCLG) har utvecklat en 
global plattform ”Local4Action Hub” där sekundära städer kan lära av varandra och bygga kapacitet 
inom hållbar stadsutveckling, med fokus på klimatresiliens.73 I Liberia har Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery (GFDRR) arbetat med de lokala myndigheterna i regionen runt huvudstaden 
Monrovia för att öka deras kapacitet att integrera katastrofrisksanalyser i planeringen och gett stöd 
för att utöka användandet av drönare och satellitdata som planeringsverktyg i urbana processer.74 
För att stödja integrationen av hälsofrågor i urban planering har UN-Habitat och 
Världshälsoorganisationen (WHO) tillsammans utvecklat en handbok för alla yrkeskategorier som 
innehåller vägledning, verktyg och fallstudier.75 

 

3.5.2 Tillgång till grundläggande samhällstjänster och bostäder i urbana områden för 
fattiga människor (mål 2.4) 

 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. Enligt FN bor det idag globalt över 1 
miljard människor i slum- och informella bostadsområden i undermåliga bostäder och med bristande 
tillgång till grundläggande samhällstjänster.76 Människor i slumområden är inte enbart resursfattiga 
utan deras situation förvärras av brist på röst och inflytande hos olika myndigheter. 2050 uppskattas 
att nästan 7 av 10 människor i världen kommer att bo i städer och då tillväxten främst sker i fattigare 
länder i Afrika och Asien riskerar alltfler människor leva i slumområden. Människor på flykt bidrar 
också till att öka behovet av bostäder och grundläggande samhällstjänster i urbana områden. FN 
uppskattar att cirka 60% av alla flyktingar och 80% av alla internflyktingar bor i stadsområden snarare 
än i flyktingläger.77 Covid-19 har drabbat människor som lever i slumområden hårt och har även 
bidragit till en ökning av antalet sluminvånare.78 Pandemin har visat systemiska ojämlikheter vad 
gäller tillgång till bostäder, grundläggande samhällstjänster, offentliga platser och grönområden. 

  

 

71 UN-Habitat, Annual Progress Report 2020, sid 29. Dox 030124/21 
72 OECD, Cities Connect Progress report 2020/2021, 4 Oktober, 2021, sid 3, 11, 16, Dox 037101/21 
73 UCLG, UCLG Local4Action Hub Contribution No. 11242 Narrative Report, 2020, sid 11-12, Dox 009109/21 
74 GFDRR, Annual Report 2020, Bringing resilience to scale, sid 18 
75 UN-Habitat, Annual Progress Report 2020, sid 31. Dox 030124/21 
76 United Nations Statistical Division, The Sustainable Development Goals Report 2021 - Goal 11: making cities 
and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, 2021, sid 48 
77 https://unhabitat.org/unhcr-and-un-habitat-co-moderate-%E2%80%9Crefugees-and-asylum-seekers-in-
urban-areas%E2%80%9D-session 
78 United Nations Statistical Division, The Sustainable Development Goals Report 2021 - Goal 11: making cities 
and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, 2021, sid 48 
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Relevans  

 

Under 2021 levererade 9 insatser mot strategimålet, med totala utbetalningar på 53,3 MSEK. De 
urbana delmålen är nära sammanlänkade och det är i stor utsträckning samma partner och insatser 
som bidrar till båda såsom UN-Habitat, Cities Alliance och Slum Dwellers International (SDI) och Reall.  
Dessa partner arbetar både normativt och operativt samt har en tydlig påverkan på lokal nivå. Den 
normativa dialogen med partner har fokuserat på att stärka fattigdomsrelevansen genom prioritering 
av låginkomstländer samt integrering av jämställdhetsperspektivet. 

Portföljen bedöms som huvudsakligen i linje med förändringsteorin och prioriterade förflyttningar, 
men som enbart delvis relevant i och med svårigheter att identifiera lämpliga globala partner för att 
bygga bostäder. Portföljen har delvis utvecklats i linje med operationaliseringsplanen och detta har 
främst skett genom nya eller omförhandlade insatser med långsiktiga partner. Målet relaterar främst 
till den tredje dimensionen, det vill säga ökad tillgång till samhällstjänster, med fokus på städer i 
fattiga och sköra länder. Ett bakslag för portföljen har under 2020/21 varit att samarbetet med en 
strategisk partner inom slumupprustning, SDI, har behövt omförhandlas och Sida har under året gett 
stöd till omstruktureringen av organisationen. Sida bedömer att SDI är en viktig partner då de 
förutom levererar relevanta resultat, är den enda globala organisation som representerar och 
arbetar direkt med sluminvånare.  Det nya avtalade stödet till Cities Alliance kommer fortsatt stärka 
både det globala normativa arbetet och lokalt genomförande av slumupprustning. 

UN-Habitat arbetar för att säkra tillgången till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder 
för alla inklusive grundläggande samhällstjänster och upprustning av slumområden. Under 2020 
säkrades besittningsrätt för syriska flyktingar i Libanon genom registrering av bostads-, mark- och 
äganderätt för 6 433 hushåll, vilket gynnade totalt 35 323 personer. Vidare kartlades eller 
tillhandahöll UN-Habitat besittningsrätt till över 55 000 hushåll i Kenya, Laos, Namibia, Nepal, 
Filippinerna, Uganda och Zambia.79 Reall främjar ekonomiskt överkomliga bostäder och har under 
2020-21 publicerat flera studier som visar hur bostäder kan transformera livet för människor med 
låga inkomster.80 Reall har även bidragit till att 983 nya hem byggts under 2020-2021.81 Under 2020 
utökade Världsbanken (GPRBA) sitt stöd till bostadssektorn för att stödja regeringar i 
utvecklingsländer att utveckla marknader för bostadsfinansiering i syfte att göra dem mer tillgängliga 
för låginkomst-, medelinkomst- och informella hushåll.82 Genom Cities Alliance covid19-program som 
genomförts i 19 länder nåddes totalt 323 000 människor som bor i slumområden.83 Exempelvis fick 
kvinnor som bor slumområden i Liberia vara med och identifiera behov och prioriteringar. Totalt 
byggdes nio vattenkiosker i tre slumområden i Greater Monrovia och 80 000 kvinnor kunder dra 
direkt nytta av programmet.84 Under 2020 slutförde UN-Habitat 26 projekt med en participativ 
ansats som resulterade i att 134 847 människor tillgång till säkra och inkluderande offentliga platser 
såsom lokala marknader, parker och lekplatser.85 Under 2020 har Världsbanken (GPRBA) bidragit 
med teknisk rådgivning i samband med förberedelserna men också för genomförandet av två projekt 
inom avfallshantering, ett i Liberia och ett i Gaza. GPRBA har vidare sammanställt rapporter från sina 
erfarenheter, bland annat rapporten ”City-Level Assessment and Solid Waste Management Service 
Improvement plan for Itahori-sub metropolitan City”som beskriver hur en avfallshanteringsplan i 
Nepal tagits fram. 86 

 

79 UN-Habitat, Annual Progress Report 2020, sid 21. Dox 030124/21 
80 Reall, Annual Narrative Report 2020/21, 2021, sid 12, Dox 019798/21 
81 Reall, Annual Narrative Report 2020/21, 2021, sid 6, Dox 019798/21 
82 The Global Partnership for Results- Based Approaches, Annual Report 2020, sid 77 
83 Cities Alliance, Covid-19 - A Response Programme, Final Report, January 2022, sid 50. Dox 001771/22 
84 Cities Alliance, Covid-19 - A Response Programme, Final Report, January 2022, sid 34. Dox 001771/22 
85 UN-Habitat, Annual Progress Report 2020, sid 18. Dox 030124/21 
86 The Global Partnership for Results- Based Approaches, Annual Report 2020, sid 72-73 och 81 
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3.6 Hållbar konsumtion och produktion  

 

Sida har 16 insatser som levererade mot målet och under 2021 utbetalades ca 79 MSEK.  Portföljen 
omfattar kemikaliefrågor, följt av grön/cirkulär ekonomi och i viss mån avfallsfrågor med en bred 
ansats på påverkansarbete, normativ dialog, policyförändring och efterlevnad. 

3.6.1 Hållbara produktions- och konsumtionsmönster, inklusive förebyggande 
kemikaliekontroll och avfallshantering (mål 2.5) 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen i förhållande till strategimålet går bakåt. Den växande konsumtionen 
har medfört att det globala materiella fotavtrycket ökat med 70 % det senaste decenniet87. Även om 
många länder antagit nya hållbarhetsstrategier88 kvarstår utmaningen att översätta dessa i praktisk 
handling, mot ett rättvisare resursutnyttjande som inte överskrider de planetära gränserna. 
Avfallsexport och materialåtervinning i utvecklingsländer skapar nya utmaningar med ökade risker 
för att miljö- och hälsofarliga kemikalier sprids i samhällen och i ekosystemens näringskedjor89. De 
som drabbas hårdast är utsatta grupper som lever i fattigdom, med begränsade möjligheter att 
utverka sina rättigheter och göra sin röst hörd. 
 

Relevans  

 
Portföljen bedöms som relevant och i linje med förändringsteorin och prioriterade förflyttningar. 
Genom stöd till multilaterala organisationer som UNEP har 20 städer i Latinamerika och sydöstra 
Asien påbörjat omställning till cirkulära ekonomier för en hållbar konsumtion och produktion. Genom 
myndighetssamarbetet med svenska Kemikalieinspektionen stärks kapaciteten i genomförandet av 
de internationella kemikaliekonventionerna i Sidas partnerländer, som till exempel en effektivare 
kontroll i pesticidanvändningen genom ”Southern African Regulators Forum” (SAPReF) under SADC90. 
Genom Stockholm Environment Institute (SEI) och Trase-initiativet analyseras kopplingarna mellan 
sojaodling och olaglig avskogning i Brasilien där företag, regeringar och jordbrukare samarbetar för 
mer produktiva, motståndskraftiga och hållbara metoder inom jordbrukssektorn91. Stödet till 
civilsamhällesorganisationer fyller en viktig roll i det globala påverkansarbetet och vid den 
Internationella kvinnodagen 2021 lanserade IPEN som stöds av Sida, i samarbete med UNEP och 
Göteborgs Universitet, en studie som visade på att ojämlikt beslutsfattande medför att 
hormonstörande kemikalier som är vanliga i bekämpningsmedel inom jordbruket skadar fler kvinnor 
än män i utvecklingsländer. Studien som fick stor uppmärksamhet i media är en del av IPENs 
påverkansarbete för att kvinnors deltagande i beslutsprocesser mot en kemikaliesäker miljö ska 
öka92. Genom privatsektorsamarbetet, Coffee & Climate, förbättrar småskaliga kaffeodlares sina 
inkomster och resiliens mot klimatförändringar93. 

 

87 UN (2021). UN Statistics Division. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-12 . 
88 One Planet Network (2021) SDG12 Hub. https://sdg12hub.org/   
89 Slunge, D. et al. 2021, Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish 
Development Cooperation, EBA Working Paper, May 2021, Expert Group for Aid Studies (EBA), Sweden. 
90 KemI Annual Report 2020, sid. 44 (Dox 18/001284).  
91 SEI Annual Results Report 2020, s. 10 och sid. 11 (Dox 20/000354) 
92 IPEN, April 2021: “Women, Chemicals and the SDGs”. Lead Author Sara Brosché, PhD, IPEN Science Advisor. 
Studien finansierades med medel från GEF och Sida. 
93 Coffeeandclimate.org. Resultat från Coffee&Climate initiativet finns redovisat i strategirapporteringen för 
Sveriges globala strategi för hållbar ekonomisk utveckling.  

http://dox.sida.se/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=231091
http://dox.sida.se/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=233408
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3.7 Vatten och hav 

De två strategimålen under vatten och hav är nära sammankopplade och kompletterar varandra men 
i praktiken rör det sig emellertid om två separata portföljer: en inom sötvatten och en inom marin. 
Totalt har 315,3 MSEK betalats ut under 2021 fördelat på 30 olika insatser, där 11 insatser levererar 
mot båda strategimålen.  
 

3.7.1 Stärkt skydd och återställande, hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av 
marina, kustnära och sötvattenekosystem, biologisk mångfald, naturresurser, samt 
ekosystemtjänster (mål 3.1)  

Utvecklingstrend  

 
Utvecklingen mot båda strategimålen bedöms gå bakåt. I samband med covid-19 har läget förvärrats 
ytterligare, och fyrdubblade insatser bedöms krävas för att uppnå SDG6 till år 2030. Ohållbar 
produktion och konsumtion och den accelererade förlusten av biologisk mångfald i haven, i sötvatten 
och på land påverkar de framsteg som görs för att nå SDG 14.94 Båda målen kräver ett skifte i 
förvaltningen av naturresurserna samt ekosystemtjänster som främjar resiliens, nutrition, och 
försörjningsmöjligheter för de mest utsatta i låginkomstländer. Enligt de senaste rönen lever cirka 2,3 
miljarder människor i länder med hög vattenstress.95 Vattenbrist, som förvärras av 
klimatförändringar, påverkar även risken för konflikt och är också kopplad till den 10 procentig 
ökningen av den globala migrationen.96 Genomförandetakten för att nå målet om integrerad 
vattenresursförvaltning behöver fördubblas då 107 länder inte förespås nå målet i dagsläget97. 
Tillståndet för haven är fortsatt negativt på grund av olagligt fiske, överexploatering och försämrade 
livsmiljöer som följd av föroreningar och flödesmodifieringar vilket bidrar till matbrist och ökad 
fattigdom.98  
 

Relevans  

 

Portföljen är fortsatt relevant och svarar upp mot de globala utmaningarna och behoven kopplade till 
klimatförändringarnas effekter på det hydrologiska systemet (vattenbrist, torka, översvämning). Den 
söker dessutom hantera problemen som rör utarmade och överexploaterade vatten- och marina 
resurser med bristande förvaltning, ökat vattenuttag, och ohållbart fiske.  Sidas partner inkluderar 
Världsbankens specifika fonder GWSP och PROBLUE, FN-institutioner, civila samhället och 
tankesmedjor som samtliga bedöms vara viktiga aktörer på den globala vatten- och havsarenan.  
 

World Resource Institute (WRI) har varit drivande i den normativa dialogen för flera havsrelaterande 

frågor, såsom finansiering för att nå en hållbar blå ekonomi, förbättrad livsmedelstrygghet och 

försörjningsmöjligheter samt tillgång till pålitlig data. WRI har bidragit till rekommendationer för 

policyförändringar och har etablerat Ocean Action 2030, en koalition av institutioner som kan 

erbjuda tekniskt och ekonomiskt stöd till utvecklingsländer och små ö-nationer i behov av at ta fram 

 

94 Sustainable Development Report 2021 – The deacde of Action for the SDGs. sid.19 DOI 10.1017/978 
95 Summary progress update 2021 – SDG6 Water and Sanitation for all, sid. 7. DOX 030870/21 
96 World Bank Group (2021) Ebb and Flow - Volume 1 Water Migration and Development, sid 7 
97 Progress on Water Resource Management, Global Indicator 6.5.1 update and need for acceleration, 2021, 
sid. 7 
98 Report of the Secretary-General on SDG Progress 2019, sid. 51. 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

25 

 

och genomföra sina havsplaner.99 WRI har även utvecklat en global digital havsplattform, Ocean 

Watch, för beslutfattare i syfte att de ska kunna fatta mer välgrundade beslut om hållbar 

havsförvaltning.100 

Världsbankens ProBlue har drivit normativ dialog och hjälpt till att utveckla havsfokuserade projekt 
med stöd av ramverket Blue Economy Development Framework. Ramverket testats i 15 länder med 
syftet att skapa investeringsmöjligheter inom hållbar blå ekonomi.101  

Global Water Security and Sanitation Partnerships (GWSP) analytiska arbete inom vattenplattformar 
och genom vattensektordiagnostik har bidragit till att stödja regeringar att genomdriva 
evidensbaserade prioriteringar inom vattensektorn. I Bangladesh har vattenplattformen bidragit till 
att mobilisera 1,5 miljarder USD för tvärgående investeringsprojekt, inom ramen för Bangladesh 
långsiktiga utvecklingsvision. I Indonesien har deras analysarbete bidragit med att kvantifiera 
vattenrelaterade risker för BNP och socioekonomiskt utveckling. Rekommendationerna har varit 
avgörande i att ta fram nationell lagstiftning för att genomföra den nationella utvecklingsplanen.102 

Global Water Partnership (GWP), ett globalt medlemsnätverk, har under 2021 stött Zambia och 
ministerierna för vatten, miljö, jämställdhet, finans och planering med integrering av jämställdhet i 
den åttonde nationella utvecklingsplanen och i uppdateringen av NDC. I Kamerun har GWP 
genomfört fyra s.k. ”baseline”-studier med fokus på att identifiera utbildningsbehov för kvinnor som 
utsatta för klimatrisker.103 

UNDP Water and Oceans Governance Programme utvecklade under 2020 tillsammans med Sidas 
partner SIWI (Stockholm International Water Institute) och AGWA (Alliance on Global Water 
Adaptation) sektorbaserade checklistor: Water interactions to consider for NDC enhancement, som 
stöd för beslutsfattare och klimatexperter att identifiera vilka vattenfrågor som bör hanteras och 
integreras i NDC:er, i syfte att nå bättre anpassnings- och utsläppsminskningsresultat.104 
 

3.7.2 Renare vatten och hav, minskade utsläpp av föroreningar och nedskräpning 
(mål 3.2) 

Utvecklingstrend  

 
Föroreningar och plast i vattendrag och hav fortsätter att öka. Nivån av föroreningar har ökat i nästan 
alla floder över världen sedan 1990-talet.Tiotals miljoner personer riskerar att få hälsoproblem 
genom kontakt med förorenat ytvatten.105 På global nivå är 44 % av hushållens avloppsvatten inte 
renat på ett säkert sätt, vilket påverkar kvalitet och den mängd vatten som är tillgänglig för 
människor och ekosystemen. Landbaserade aktiviteter genererar 80 % av de marina föroreningarna. 
Plast utgör 60 – 80 % av allt marint skräp, vilket motsvarar ungefär 11 miljoner ton per år. Covid-19 
har orsakat en ökning av plastförbrukning och mer än 25 000 ton plastavfall har hamnat i havet.106 

 

99 Lanserades 7 dec 2021: Ocean Action 2030 | High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy 
(oceanpanel.org) 
100 WRI FY20 FINAL Annual Review & FY21 Annual Workplan, sid 31 Dox 001527/22 
101 Costa Rica, Ecuador, Guinea, Indonesien, Jamaica, Mocambique, Myanmar, Peru, Tanzania, Centralamerika, 
Östra Karibien och Stillahavsöarna. PROBLUE, 2021 Annual Report, sid 23 Dox: 036183/21 
102 GWSP Annual report FY 2020-2021, p. 57, 61, Dox 040316/21 
103 GWP Annual Progress Review for 2021. s. 19, 20, Dox 002566/22 
104 UNDP Water and Oceans Governance Programme, Annual Progress Report 2020, s. 8, Dox 030335/21 
105 SDG6 Synthesis Report on Water and Sanitation, 2018, UN-Water, sid. 63-66. 
106 Yiming Peng, Peipei Wu, Amina T. Schartup, Yanxu Zhang, 2021. Plastic waste release caused by COVID-19 
and its fate in the global ocean. PNAS 118 (47) e2111530118; DOI: 10.1073/pnas.2111530118 

https://oceanpanel.org/action/ocean-action-2030#:~:text=Ocean%20Action%202030%20is%20dedicated%20to%20supporting%20countries,Ocean%20Action%202030%20launched%20on%207%20December%202021.
https://oceanpanel.org/action/ocean-action-2030#:~:text=Ocean%20Action%202030%20is%20dedicated%20to%20supporting%20countries,Ocean%20Action%202030%20launched%20on%207%20December%202021.
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Framsteg för att minska föroreningar som bidrar till övergödning har varit måttliga under senare år 
vilket inverkar på människors hälsa, fiske, vattenbruk, turism samt den övergripande 
vattenkvaliteten.107 
 

Relevans  

 

Portföljen kring föroreningar och nedskräpning är i huvudsak relevant, och i linje med 
förändringsteorin. Målet är i första hand relevant för dimensionen ”minska miljöbelastningen”, men 
även i viss mån ”stärka förutsättningar att hantera miljöförändringens konsekvenser” genom att 
bygga motståndskraft och minska hälsoeffekterna av vatten- och marina föroreningar för fattiga 
människor med prioritet att nå de minst utvecklade länderna och sköra stater. Portföljen adresserar 
på ett tydligt sätt de globala utmaningarna kopplade till förorenade sötvatten-, marina-, och kustnära 
ekosystem och vattenavrinningsområden. Sidas partner består av multilaterala och internationella 
organisationer, civila samhället och tankesmedjor.  
 
IUCN:s projekt Marine Plastics and Coastal Communities (MARPLASTICCS) har stärkt regionala och 
nationella regelverk för att minska marint skräp och plastföroreningar i hela livscykelkedjan för plast. 
Under 2021 ha IUCN bidragit till en nationell strategi för End Plastic Waste och bidragit  till en ny 
lagstiftning för utökat producentansvar ”Extended Producer Responsibility Regulation” i Sydafrika.108 
Mocambique har utvecklat en nationell plan för marina plastföroreningar baserat på dataunderlag 
från ett samarbete mellan Världsbanken och IUCN.109 Nairobikonventionen har anammat IUCN:s 
policyrekommendationer för länderna i västra Indiska oceanen. Arbetet resulterade i etableringen av 
en ’Regional Task Force on Water Quality’ för att förbättra hanteringen av marint skräp och 
kommunalt avloppsvatten i regionen.110  
 
UNDP utlysningsfond Ocean Innovation Challenge har valt ut åtta innovatörer som representerar ett 
brett spann vad gäller olika lösningar, från normativa processer till tekniska förbättringar, för att 
minska marina föroreningar och plast i haven. Duke University, Nicholas Institute for Environmental 
Policy Solutions skapat världens första globala verktyg för policyspårning av plast.  Verktyget 
identifierar bäst praxis för utveckling och genomförande av regelverk utifrån en databas. Det finns nu 
500 policyramverk på trettio olika språk i databasen. Innovatören Fortuna Cools utvecklat kylboxar av 
kasserade kokosskal som konkurrerar med lågt tillverkningspris och hög kylningskapacitet jämfört 
med frigolitboxar. Projektet har visat att de kan skapa nya gröna arbetstillfällen och minska de årliga 
koldioxidutsläppen från förbränning av avfall då produkten har en lång hållbar livslängd och består av 
biologiskt nedbrytningsbart material. 
 
Världsbankensfonden PROBLUE har under året arbetat med cirkulär ekonomi och grön tillväxt i 
Sydostasien.111 Fjorton pilotländer har valts ut för att arbeta med att generera arbetstillfällen i 
tillverkningskedjan i samband med att mål för att minska och ersätta plastprodukter sätts upp. 
Piloterna ska också fokusera på att stimulera incitament för att hushåll, privata sektorn och 
myndigheter ska adressera plastföroreningar inom hela värdekedjan utifrån genomförda 
policyreformer.112  PROBLUE har genom tekniskt stöd bidragit till framtagande av en ny plastlag i 

 

107 G.M. Hallegraeff, H. Enevoldsen, A. Zingone (Eds). Paris, UNESCO. (IOC Information Document, 1399.), sid 3. 
108 IUCN, 2021 Summary of Project Outcomes 2017-2021, sid 20. Dox: 001497/22 
109 IUCN, 2021 Summary of Project Outcomes 2017-2021, sid 20. Dox: 001497/22 
110 IUCN, 2021 Summary of Project Outcomes 2017-2021, sid 21. Dox: 001497/22 
111 PROBLUE, 2021 Annual Report, sid 34. Dox: 036183/21 
112 PROBLUE, 2021 Annual Report, sid 41. Dox: 036183/21 
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Senegal, en strategi för avfallshantering i Maldiverna och en nationell plan för plastföroreningar i 
Myanmar och Vietnam.113 
 
I syfte att öka intresset för investeringar kopplade till naturbaserade lösningar har Sida stött 
tankesmedjan Pacific Institute som tillsammans med The Nature Concervancy, Danone och 
LimnoTech utvecklat en metod och ett verktyg för att beräkna nyttan av naturbaserade lösningar i 
vattenavrinningsområden kopplat till vattenkvalitet och vattentillgång, kolinlagring, och biologisk 
mångfald. Både den offentliga och privata sektorn har ställt sig positiva till resultaten som gör det 
möjligt att stärka affärsmodellerna för projekt inom naturbaserade lösningar. 114 
 
Centre for Science and Environment (CSE) har i Bangladesh och Ghana bidragit till att få en bättre 
vattenkvalitet genom tillämpning av ett diagram, s.k. ’Shit Flow diagram’ som bidrar till förbättrad 
fekaliehantering vilket gör vatten- och sanitetsarbete säkrare ur hälsosynpunkt. I Sydafrika har CSE 
bidragit till att diagrammen blivit ett verktyg och riktmärke för lokala myndigheter115 
  

 

113 PROBLUE, 2021 Annual Report, sid 57. Dox: 036183/21 
114 Pacific Institute, Final narrative Report, May 2020 - August 2021, s. 7-11, 14, Dox 002108/22 
115 Centre for Science and Environment, Annual Report 2020-2021, 3 juni 2021, s.24-25, 34, Dox 022326/21 
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4. Implikationer  

Det är nu drygt ett år kvar av strategin för hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart 
nyttjande av naturresurser 2018-2022. Som framgår ovan, och i den fördjupande strategirapporten 
från 2021, är Sidas bedömning att strategin är mycket relevant för att möta de globala miljö-och 
klimatutmaningarna. Trots att covid-19 i viss utsträckning påverkat förutsättningarna för 
genomförandet av strategin, har det visat sig att det flexibla kärnstöd som dominerar i 
genomförandet av strategin, möjliggjort för de flesta partner att snabbt ställa om och anpassa 
verksamheten för att hantera effekterna av pandemin. Vidare har pandemin visat på vikten av att 
fokusera på de som lever i fattigdom och de mest utsatta, som riskerar att bli än mer fattiga till följd 
av pandemin. Sida kommer därför fortsätta utgå från den globala fattigdomsdomsanalysen (gMDPA).  

Utifrån resultat och slutsatser redovisade ovan ser Sida inget behov av justeringar av 
förändringsteorin och generell inriktning för strategins genomförande för det kvarvarande året. Den 
inriktning som uttrycks i strategiplanen för 2022-2023 är med andra ord fortsatt aktuell. Mindre 
justeringar kan komma göras som en del av det agila och adaptiva arbetssättet Sida tillämpar. I 
enlighet med strategiplanen är följande i fokus under 2022: 

•Under 2022 kommer Sida att arbeta vidare med analysen av den globala multidimensionella 
fattigdomen. Analysen kommer att användas som underlag för att ta fram strategiunderlag inklusive 
operationaliseringen under 2022, men även innan dess kommer den att användas operativt i arbetet 
med att stärka fattigdomsfokuset i portföljer och insatser.  

•Sida kommer fortsätta stärka synergierna mellan denna och andra strategier samt fullfölja  
samarbetet med Sidas nya regionala hubb för miljö/klimat i Nairobi.  

•Sida kommer fortsätta att säkerställa att strategigenomförandet ytterligare bidrar till 
biomångfaldsuppdraget, både genom ny insats och potentiella garantier (inklusive inom det marina 
området), samt stärkt integrering.  

•Fortsatt arbete med och fokus på att säkerställa att fattigdoms- och rättighetsperspektiven 
(inklusive kopplingar mellan det globala och lokala) genomsyrar strategiportföljen och utgör en 
central del av dialogen med samarbetspartner.  

•Viss förstärkning av urbanportföljen.  

•Viss justering av energiportföljen och klimatarbetet, främst genom att komplettera med 
garantiinsatser för att mobilisera kapital för a) operativa insatser på energiområdet och b) 
klimatanpassning och utsläppsminskningar.  

•Fortsatt arbete med att förstärka synergierna mellan strategimålen inom strategin – och med andra 
globala strategier - genom nya arbetssätt, tematiskt till exempel kring gröna städer och biologisk 
mångfald, naturbaserade lösningar, vatten och katastrofriskreducering, miljö och hälsa etc. 

 

 

 

 

 


