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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 

 
Stödområde 1: Inkluderande hållbar ekonomisk tillväxt Utveckling  Relevans 

1.1: Fri och rättvis handel      

1.2: Migrationens positiva effekter      

1.3 Resursmobilisering/finansiell stabilitet/anti-
korruption 

     

1.4 ICT       

Stödområde 2: Försörjning och sysselsättning      

2.1 Ägande och nyttjanderätt      

2.2 Privatsektorutveckling      

2.3 Lantbruk       

2.4 Kvinnors ekonomiska egenmakt      

2.5 Produktiv och anständig sysselsättning      

2.6 Sociala trygghetssystem      
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2. Översikt av strategisammanhanget 
 

Totalt strategibelopp:  
4000 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
2984,6 MSEK 

Antal insatser 2021 
563 

 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

I våra samarbetsländer är pandemin och dess förödande konsekvenser inte över och andelen 
fullvaccinerade i låginkomstländer är försvinnande liten.4 Den extrema fattigdomen uppskattas ha 
ökat med ungefär 100 miljoner människor, och det kommer att ta tid innan låginkomstländerna är 
tillbaka på tidigare lägre fattigdomsnivåer5 när den fattigare delen av världen halkar efter i 
återhämtningen.6 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 mödradödligheten.7 Världen är på väg mot en temperaturökning bortom Parisavtalets 
mål8. 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 stater.9 Idag är det fler stater som går bakåt än som gör 
framsteg avseende mänskliga fri- och rättigheter.10 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. 

Det finns risk för att vissa effekter av pandemin leder till kvarstående, strukturella utmaningar och 
ökad ojämlikhet. Ansträngda statsbudgetar begränsar det finanspolitiska manöverutrymmet för 
utveckling och fattigdomsminskning. Trenden kring ökad protektionism och minskad tilltro till det 
multilaterala systemet utgör fortsatt en utmaning för global handel och flytt av produktion för mer 
geografisk koncentration påverkar utvecklingsländers möjligheter att ansluta till globala värdekedjor 
negativt.  Den långsamma återhämtningen i sysselsättningsmöjligheter i utvecklingsländer har lett till 
ökad undernäring och livsmedelsotrygghet, och skolstängningarna kan ha långvariga konsekvenser 
för nästa generationens sysselsättningsmöjligheter14. Pandemin har avslöjat hur liten andel av 
världens befolkning som täcks av sociala trygghetsförmåner, inte minst den 70% av arbetsmarknaden 
i utvecklingsländer som jobbar i den informella ekonomin.15 Under pandemin har samhällen med 

 

3 Exklusive konsultinsatser och återbetalningar 
4 IMF (2021). World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic. October 2021. Sida 1 
5 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-widening-inequality 
6 https://blogs.imf.org/2021/10/12/a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/ 
7 Unicef, Global COVID-19 Situation Report No. 11: September 2020, sid 3. 
8 IPCC, 2021: Climate Change 2021, The Physical Science Basis, Summary for Policy Makers, s. 12 
9 V-DEM 2020, Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, s. 16 
10 Opinionsfriheterna avser åsikts, yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och 
religionsfrihet. 
11 States of Fragility (2020), s. 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. 
 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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högre grad av digitalisering klarat sig bättre i pandemin och visat vikten att utvecklingsländer inte 
lämnas utanför på grund av bristande förmåga att digitalisera samhällstjänster och ekonomin. 

I ljuset av detta kan konstateras att relevansen av strategins olika mål och tema stärkts ytterligare. 
Effektiv resursmobilisering och finansiell stabilitet spelar en central roll för återuppbyggnad efter 
pandemin och strategins stöd till multilaterala program har bidragit till en jämbördig global dialog 
kring dessa frågor.16  Remitteringar är också en viktig del i det finansiella flödet som har ökat fattiga 
människors resiliens mot krisen och under året har strategin möjliggjort ökade remitteringar till 
utsatta grupper.17 Likaså är deltagandet i global handel en förutsättning för hållbar ekonomisk 
utveckling, och Sida har underlättat för de fattigaste länder att delta i det internationella systemet.18 
Sidas fokus på fattigdom har visat sig ännu viktigare för en jämlik återhämtning och likaså att ge 
partner det utrymmet de behöver för att anpassa sig till en föränderlig kontext. Givit att pandemin 
har drabbat kvinnor och flickor allra mest, har Sida lagt särskilt fokus på jämställdhet i sitt arbete 
under året, och drivit jämställdhetsfrågor i sin normativ dialog med partner. 

Digitalisering har en allt mer central påverkan på hållbar, inkluderande ekonomisk 

utveckling. Sida har ökat sitt stöd till digitalisering under året och ser att det är ett område som 

blir ännu viktigare i framtiden, både i denna och andra strategier. Försämringar inom miljö, 

klimat och biologisk mångfald kommer att ha en stor påverkan på de som lever i fattigdom och 

förtryck, inte minst i termer av livsmedelstrygghet, inkomstgenerering och resiliens mot kriser. 

Det är viktigt att verka för en grön och cirkulär ekonomi, som transformativt bidrar till en 

resilient, klimatneutral, och resurseffektiv samhällsutveckling inom planetära gränser. Sida har 

under året ökat sitt fokus på klimat och biologisk mångfald och ser det som ett område som 

behöver ytterligare förstärkas inklusive genom synergier med andra svenska strategier.  

 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

De kvarstående, strukturella utmaningar kan leda till att den ökade fattigdomen och 
ojämlikheten befästs. I detta sammanhang har Sverige en viktig och unik roll att spela.  

Sida har en ledande roll i att driva engagemang och dialog kring svenska prioriteringar och 
universella normer. Fattigdomsminskning, jämställdhet, rättighetsperspektivet, klimat och 
biologisk mångfald är centrala till strategins förändringsteori, som har sin utgångspunkt i den 
globala multidimensionella fattigdomsanalysen och fattiga människors perspektiv. Under året 
har Sida drivit dessa frågor på globala och nationella nivåer samt i beredningar och 
uppföljning med partner. Det har medfört ett flertal konkreta resultat under året, där partner 

själv har prioriterat, fokuserat på och följt upp dessa frågor (se avsnitt 3.1).   

Sverige har också en viktig roll att spela som en långsiktig och trovärdig partner med starkt 
fattigdomsfokus. Till skillnad från många andra givare upprätthåller Sverige ambitionen att i 
möjligaste mån välja kärnstöd alternativt lätt öronmärkning vilket bidrar till 
biståndseffektivitet, ägarskap, flexibilitet i en föränderlig omvärld och motverkande av 
projektifiering. Under pandemin visade sig återigen fördelarna med det flexibla oöronmärkta 
stödet där många samarbetspartners snabbt – efter dialog med Sida – kunde anpassa planer 
och budgetar för året. Utifrån den erfarenheten fortsätter vi att prioritera flexibiliteten i nya 
partnerskap; t.ex. i det nya stödet till ILO har Sida varit ännu mer flexibel i öronmärkningen.  

 

16 Insats nr 10883 OECD Skatter och Utveckling, BEPS 2017-2023 
17 UNCDF Last mile Finance TF/Better than Cash Alliance, insatsnummer: 11675, BtCA Annual Report 2020, 
sidorna 13-14 och 21, Doknr 002966/22 
18 Sida-World Bank Umbrella Trust Fund for Trade, 2017-2023, insatsnummer 61050115, FY21 Trade Facilitation 
Support Program (TFSP) Annual Report (2021). Doknr: 15/001180/160. 
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I den normativa dialogen bidrar Sida till en Team Sweden ansats och drar på Sveriges komparativa 
fördel i vissa expertisområden. T.ex. inom skatteområdet har Sverige en pågående ”whole of 
government” samordning mellan Sida, Skatteverket, Finansdepartementet och 
Utrikesdepartementet (UD). Det finns liknande samarbeten med departement, myndigheter och 
svenska representationer inom andra frågor som handel och sysselsättning, lantbruk, kvinnors 
ekonomiska egenmakt samt i koordinering av samarbetet med multilaterala partners som 
Världsbanksgruppen. Den svenska resursbasen används i genomförandet av specifika insatser, t.ex. 
Sveriges Riksbank inom finanssektorsamarbetet, SPIDER på Stockholms Universitet samt Post- och 
Telestyrelse inom ICT, Näringslivets Internationella Råd (NIR) i samarbete med IF Metall och Business 
Sweden inom sysselsättning. Initiativet AGRIFOSE inom lantbruk genomförs av ett nätverk av svenska 
universitet: Sveriges Lantbruks Universitet, Lunds Universitet, Göteborgs Universitet samt Stockholm 
Environmental Institute.   
 
Givarbilden har förändrats under senare år på grund av nya typer av aktörer, hårdare styrning och 
minskad budget för traditionella givare, och fokus på att främja givarlandets egna intresser. 
Sammantaget innebär detta att det finns färre likasinnade givare inom de givarkretsar där Sverige 
deltar. Ett exempel av detta är att Danmark beslutade att avsluta allt sitt handelsrelaterade bistånd 
vilket gör att en viktig likasinnad givare försvinner med negativ inverkan på finansieringen av 
handelsrelaterade insatser och organisationer i allmänhet. Digitalisering är ett för många givare nytt 
område där olika aktörer positionerar sig och där givarsammanhanget utvecklar sig fort. Sida är 
mycket aktiv i detta sammanhang och samarbetar med bl.a. EU och Världsbanken kring den här 
frågan. Andra generella observationer är att givare, exempelvis inom områdena inhemsk 
resursmobilisering, finansiell stabilitet och digitalisering, tenderar att koordinera sig i högre grad än 
tidigare och även betona landets ägarskap. Sverige fortsätter stärka det multilaterala samarbetet och 
under 2021 etablerades en partnerskapsöverenskommelse med avsikt att fördjupa och bredda 
samarbetet mellan Sida och IMF. 

Det går inte att uppskatta det totala globala biståndet till hållbar ekonomisk utveckling men på hela 
Sida uppgick utbetalningarna till området 2021 till drygt 4,3 miljarder kronor (cirka 16% av Sidas 
totala utbetalningar), vilket var en ökning jämfört med 2020.  Den här strategins andel var då 766 
MSEK d.v.s. nästan 18% av det tematiska området. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

För att uppnå en hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling globalt är det viktigt att utnyttja 
synergier med andra svenska strategier, både tematiska och geografiska. Det tydligaste exemplet är 
synergierna med strategin för hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart utnyttjande av 
naturresurser 2018-2022. Av de 19 insatserna som samfinansieras med andra strategier är det denna 
strategi som har flest samfinansierade insatser (15). Samfinansieringen bidrar till att utnyttja 
synergier och tematiska korskopplingar mellan strategierna, t.ex. i insatser som ökar 
livsmedelsproduktion genom mer hållbart och effektivt användande av vatten och/eller energi, och 
ökar småskaliga producenters motståndskraft och förmåga att anpassa sig till effekterna av 
klimatförändringarna. Det finns möjlighet att vidareutveckla synergierna med denna strategi för att 
utveckla försörjningsmöjligheter inom en grön och cirkulär ekonomi.   
 
Det finns synergier med tematiska strategier som arbetar för en socialt hållbar och inkluderande 
ekonomisk utveckling.  Jämställdhet är ett område och det finns potential att stärka synergierna 
med strategin för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018 – 2022, till exempel 
inom områdena markrättigheter och stärkt ekonomisk egenmakt för kvinnor. Demokrati och 
mänskliga rättigheter är också ett område där det finns synergier, inte minst i samband med en 
rättighetsbaserad digitalisering och yttrandefrihet. Här finns ett befintligt samarbete med strategin 
för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2018-2022 där enheterna bidrar till 
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Sidas tematiska nätverk för ICT och yttrandefrihet och samfinansierar en insats. Korruption är en 
annan fråga där strategierna överlappar och där synergierna kan vidareutvecklas. Relaterat till 
strategin för hållbar social utveckling samfinansieras en insats kring antimikrobiell resistens och det 
finns möjliga synergier vad gäller utbildning och sysselsättning och kvinnors förutsättningar att delta i 
arbetsmarknaden.  
 
Sida har under året fortsatt uppdatera och expandera antalet landöversikter för att ge en bild av 
de geografiska synergierna och hur portföljen bidrar till hållbar ekonomisk utveckling i Sidas 
partnerländer. Dessa är strategiska för att hitta synergier med främst bilaterala och regionala 
strategier och identifiera möjligheter för mer effektiv och effektfull dialog och samarbete med 
partner.          
 
Strategin använder sig av olika instrument för att utnyttja synergier och mobilisera kapital för 
strategins mål. Under året har två nya garantier beslutats med samfinansiering från andra strategier; 
en som möjliggör lånefinansiering till micro, små och medelstora företag som samfinansieras med 
den globala strategin för hållbar miljö 2018-2022; och den andra som stödjer hälsosamma liv och 
samfinansieras med de globala strategierna för hållbar miljö och för hållbar social utveckling.  
 

3. Resultatredovisning 
 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå  

Enligt förändringsteorin, bidrar strategin till hållbar inkluderande ekonomisk utveckling genom:  

[GLOB/NORM] Skapandet av globala mervärden genom normativ policyutveckling och 
kunskapsspridning som påverkas av perspektiv, kunskaper och erfarenheter från nationell nivå och 
svaga grupper i konflikt-, postkonflikt- och låginkomstländer och som stödjer…  
[NAT/INST] ...omvandling av nationella ekonomier och bidrar till ett inkluderande institutionellt 
ramverk som styr så att resurser används mer effektivt och hållbart så att…  
[AKT/MÅL] …att alla ekonomiska aktörer ges möjlighet att bidra till och dra nytta av ekonomisk 
utveckling inom planetens gränser vilket leder till ökad ekonomisk egenmakt för människor som 
lever i fattigdom, fler och bättre jobb och ökad motståndskraft.  
 
Bild 1: Strategins förändringsteori och hur strategimålen bidrar till huvudmålet 

  
 
Alla insatser i strategin bidrar till hållbar inkluderande ekonomisk utveckling, genom någon eller 

några av förändringskanalerna, kopplat till minst ett av strategimålen. 
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Synergier och korskopplingar inom strategins insatsportfölj syns i fördelningen över mål- 
och stödområden, där insatser ofta bidrar till fler än ett område. Över 80% av alla insatserna 
bidrar till två eller fler strategimål och därmed också i många fall båda stödområdena. I 
många fall har den globala normativa dialogen, arbetet med nationella institutioner och 
ramverk, och samarbetet med ekonomiska aktörer påverkat flera strategimål, något som är 
svårt att synliggöra i redovisningen av målens enskilda resultat.  

Tabell 3A. Utbetalade medel och antal insatser per stödområde 2021. 

Stödområde Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

1 - En inkluderande hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling 222,0 35,0 
2 - En hållbar försörjning och produktiv sysselsättning 544,3 56,0 

 

Under året har strategin finansierat 56 olika insatser, med en genomsnittlig avtalslängd om 51 
månader. Den stora delen av portföljen, 67%, är programstöd, följt av 19% projektstöd och 9% 
basstöd. Trenden är relativt konstant sedan 2019. Strategin ger främst stöd till multilaterala partners 
(55%) och icke-statliga organisationer/civilsamhället (29%) följt av offentlig-privat samverkan (s.k. 
PPP) (8%), forskningspartners (4%) och offentliga institutioner. En viss ökning ses hos kategorin 
offentlig-privat, men i övrigt är fördelningen relativt stabil sedan 2019.  

Strategy Objective Share of portfolio 2018 2019 2020 2021 
1.1: Fri och rättvis handel 16% 11% 5% 10% 

1.2: Migrationens positiva effekter 1% 1% 2% 2% 

1.3 Resursmobilisering/finansiell 
stabilitet/anti-korruption 

10% 11% 9% 6% 

1.4 ICT 12% 10% 11% 11% 

2.1 Ägande och nyttjanderätt 3% 4% 8% 5% 

2.2 Privatsektorutveckling 28% 25% 17% 22% 

2.3 Lantbruk 17% 12% 18% 16% 

2.4 Kvinnors ekonomiska egenmakt 9% 15% 10% 14% 

2.5 Produktiv och anständig 
sysselsättning 

3% 10% 15% 13% 

2.6 Sociala trygghetssystem 0% 1% 4% 2% 

Grand Total 100% 100% 100% 100% 
 
Tabellen ovan visar fördelningen av strategins utbetalningar på de tio strategimålen. Det 
dominerande strategimålet är mål 2.2 ”Förbättrade förutsättningar för privatsektorutveckling, 
hållbart företagande samt ansvarsfulla och hållbara investeringar och innovation”. Mål 2.2 samt mål 
2.4 ”Stärkt ekonomisk egenmakt för kvinnor” har flest antal insatser då flertalet av strategins insatser 
har korskopplingar till dessa mål och delräknas under dem. Kvinnors ekonomiska egenmakt är väl 
integrerat över portföljen vilket syns på det höga antal insatser. Mål 1.2 ”Stärkt kapacitet att 
tillvarata migrationens positiva effekter” och mål 2.6 ”Förbättrade förutsättningar för sociala 
trygghetssystem” har minst volymer och minst antal insatser. Mål 1.2 arbetar Sida huvudsakligen 
med genom integrering i insatser med andra huvudmål. Mål 2.6 har fokuserats på strategiska frågor 
med tydlig koppling till insatser under andra mål och till Sidas övergripande ansats kring universella 
system för social trygghet. Tyngspunkten ligger på global normativ förändring och dialog som i sig 
inte nödvändigtvis kräver stora finansiella resurser.  

Strategin bidrar även till målen inom Agenda 2030, se tabell 3B nedan. Det är viktigt att förklara att 
siffrorna kan bli missvisande eftersom insatserna (både antal och volym) räknas i sin helhet under 
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varje mål de bidrar till. Med det sagt, är de globala målen som får mest stöd av strategin mål 8 om 
anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt (mål 8), ingen fattigdom (mål 1), globalt partnerskap 
(mål 17) och jämställdhet (mål 5). Det reflekterar strategins fokus på globalt hållbar ekonomiskt 
utveckling med betoning på kvinnors ekonomisk egenmakt. Ingen hunger (mål 2) hamnar på femte 
plats vilket reflekterar strategins mål att öka produktivitet och hållbar produktion inom jordbruk, 
skogsbruk och fiske, inklusive tryggad livsmedelsförsörjning. 

Tabell 3B. Utbetalade medel och antal insatser per globalt mål (Agenda 2030) 2021. 

Mål Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 391,7 27,0 

1 - Ingen fattigdom 335,4 28,0 

5 - Jämställdhet 323,2 22,0 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 296,2 26,0 

2 - Ingen hunger 252,5 18,0 

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 204,9 19,0 

12 - Hållbar konsumtion och produktion 113,3 9,0 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 86,3 8,0 

7 - Hållbar energi för alla 75,8 6,0 

15 - Ekosystem och ekologisk mångfald 64,2 5,0 

10 - Minskad ojämlikhet 48,6 4,0 

6 - Rent vatten och sanitet för alla 46,9 3,0 

11 - Hållbara städer och samhällen 43,4 4,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 37,1 3,0 

4 - God utbildning för alla 27,1 2,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 15,6 4,0 

99 - Ej applicerbart 2,3 4,0 

14 - Hav och marina resurser 0,3 1,0 
Av 56 insatser bedöms sannolikheten att resultaten uppfylls vara mycket trolig eller trolig i 49 
insatser. Det finns en insats där det bedöms ej troligt att målen uppnås, de andra insatserna saknar 
information för att de är nya, eller av andra anledningar inte kan bedömas. 

Tabell 3C. Sannolikheten att insatserna når sina mål. 

Sannolikhet Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

Troligt 1527,4 31,0 

Mycket troligt 889,4 19,0 

Information Saknas 166,6 8,0 

Ej bedömningsbart 55,0 2,0 

Ej troligt 57,0 1,0 
Strategiportföljen bedöms i sin helhet vara relevant. Enbart för två mål bedöms portföljerna 
som delvis relevanta. Detta gäller för mål 1.2. på migration som var ett nytt mål i strategin 
och även ett nytt område i utvecklingssamarbetet, varför portföljen fortsatt är under 
utveckling, samt för mål 2.1 på nyttjande- och äganderätt. Strategins förändringsteorin håller 
och visar hur strategin skapar förbättrade förutsättningar i den globala och nationella 
kontexten och minskar fattigdom främst i dimensionerna resurser, valmöjligheter och 
makt/röst. Den globala strategin tillför ett viktigt mervärde genom att stödja globala ramverk 
och processer, påverka den globala normativa dialogen, skapa och sprida relevant kunskap, 
adressera gränsöverskridande frågor (såsom digitalisering, handel och migration), och ta ett 
övergripande, systemiskt perspektiv på utvecklingsfrågor. Sverige spelar en viktig roll i den 
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globala normativa dialogen genom fokus på fattigdomsperspektivet, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och klimat/miljö. Det finns många exempel (se avsnitt 3.2) där Sidas partner har 
prioriterat dessa frågor som resultat av Sveriges normativa dialog. Genom strategin 
mobiliserar Sida även engagemang och kapital från andra aktörer, inte minst via garantier och 
utlysningsfonder.  

Fattigdomsperspektivet är den centrala utgångspunkten i strategigenomförandet. Strategin 
bidrar särskilt till att minska fattigdom i dimensionerna resurser och valmöjligheter samt den 
ekonomiska/sociala kontexten. Strategin och portföljen adressera de aspekter av 
inkluderande ekonomisk utveckling som är viktigast utifrån ett fattigdomsperspektiv:  
produktiv sysselsättning, anständiga arbetsvillkor, kvinnors ekonomiska egenmakt, tillgång till 
sociala trygghetssystem, och resursmobilisering. Jämställdhetsperspektivet är explicit 
uttryckt i strategin både som eget strategimål och kvinnor som särskilt identifierad målgrupp. 
Under rapporteringsperioden har andelen insatser i portföljen med jämställdhet som 
huvudsyfte ökat från 11 % till 16%, och över hälften av alla insatser i portföljen bidrar till 
kvinnors ekonomiska egenmakt. Som med jämställhet är rättighetsperspektivet centralt för 
att ekonomisk utveckling ska vara inkluderande. Detta perspektiv syns tydligt i arbetet med 
jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt, med stärkt ägande- och nyttjanderätt av 
mark och naturresurser, inom ICT där Sida fokuserar på inkluderande och rättighetsbaserad 
digitalisering, och i frågor om produktiv sysselsättning där mänskliga, social och 
arbetsrelaterade rättigheter är centrala i frågan om den informella ekonomin. 
Miljö/klimatperspektivet är centralt för att ekonomisk utveckling ska vara miljömässigt 
hållbar. Som med fattigdom och jämställdhet är miljö/klimat en viktig fråga i Sidas normativa 
dialog och strategin samarbetar med andra svenska strategier i det här området (se avsnitt 
2.3).  Konfliktperspektivet finns som delsyfte i ca en tredjedel av insatserna, inte minst bland 
insatserna som levererar mot strategimålet migration. 

3.2 Stödområde 1: En inkluderande hållbar ekonomisk tillväxt och 
utveckling 

Mål 1.1: Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen bedöms som fortsatt kritisk för de minst utvecklande länderna (MUL)- och 
utvecklingsländer. Under 2021 steg den globala handeln initialt starkt, efter en kraftig nedgång 2020, 
pådriven av avtagande restriktioner, ekonomiska stimulanspaket samt stigande råvarupriser. Den 
kraftiga återhämtningen i varuhandeln planade dock ut under årets andra halva till följd av en 
dämpad ökning av efterfrågan på handelsvaror samt på grund av logistiska flaskhalsar, kraftigt 
stigande fraktkostnader samt höga bränslepriser.1920 Återhämtningen går också långsammare i MUL, 
vilka bedöms att påverkas av pandemins effekter under lång tid.2122 Vidare är MULs andel av global 
handel fortsatt mycket liten och har legat fast kring 1% under de senaste 10 åren23. Dessa länder hålls 

 

19 World Bank Group. 2022. Global Economic Prospects. Washington: WBG. 
9781464817601.pdf (worldbank.org) 
20 UNCTAD. 2021. Global Trade Update November 2021. Geneva: UNCTAD.  
https://unctad.org/webflyer/global-trade-update-november-2021 
21 Ibid.  
22 UNCTAD. 2021. International trade is back, but not for all. Geneva: UNCTAD.  
https://unctad.org/news/international-trade-back-not-all 
23 Enhanced Integrated Framework. 2021. GVCs for LDCs: How would new plan boost trade for least developed 
countries? Geneva: EIF.  
https://trade4devnews.enhancedif.org/en/op-ed/gvcs-ldcs-how-would-new-plan-boost-trade-least-developed-
countries 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
https://unctad.org/webflyer/global-trade-update-november-2021
https://unctad.org/news/international-trade-back-not-all
https://trade4devnews.enhancedif.org/en/op-ed/gvcs-ldcs-how-would-new-plan-boost-trade-least-developed-countries
https://trade4devnews.enhancedif.org/en/op-ed/gvcs-ldcs-how-would-new-plan-boost-trade-least-developed-countries
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bl. a. tillbaka av faktorer som svag produktiv kapacitet, icke-tariffära handelshinder, låg 
konkurrenskraft, höga transport- och transaktionskostnader, begränsat marknadstillträde, begränsad 
tillgång till finansiering och investeringar samt det digitala gapet. Detta, gemensamt med pågående 
trend av ansträngda statsbudgetar och ökad protektionism i omvärlden utgör utmaningar framåt. 
Regional handel, inte minst kopplat till African Continental Free Trade Area (AfCFTA), ses som en 
möjlighet att stärka ekonomisk tillväxt för utvecklings- och minst utvecklade länder framöver.24  Dock 
behövs fortsatt – och ökat - stöd att komma åt flaskhalsar som hindrar MUL- och utvecklingsländers 
deltagande i globala/regionala värdekedjor.  

Relevans  

Portföljen bedöms som relevant. Under 2021 levererade sex insatser mot strategimålet med 
utbetalningar på 113,4 MSEK. De största avtalspartnerna är International Trade Centre (ITC), 
Världsbanken (VB) med Enhanced Integrated Framework (EIF). Genom normativ dialog har Sida 
bidragit till att stärka portföljens relevans under 2021. Detta har främst skett genom att våra partners 
ökat sitt fokus på fattigdomsminskning, digitalisering, jämställdhet och biologisk mångfald. Behov av 
ytterligare förflyttningar kan kopplas till nya möjligheter inom regional handel (inte minst AfCFTA) 
och e-commerce.  

[GLOB/NORM, MÅL/AKT]: Genom stödet till ITC har Sida exempelvis finansierat programmet Trade 
for Sustainable Development (T4SD) som erbjuder teknisk assistans till mikroföretag samt små- och 
medelstora företag, att implementera gröna affärsmetoder som gör omställning lönsam. 
Finansieringen av T4SD har bidragit till skapandet av en hållbarhetsplattform som har kartlagt och 
tillgängliggjort information om kriterier i över 300 frivilliga hållbarhetsstandarder inom 80 sektorer25, 
vilket gör det lättare för företag att ta del av information om krav som möjliggör tillträde till hållbara 
värdekedjor och skapar arbetstillfällen.  

[NAT/INST]: Sida ger även stöd till Världsbankens Trade Facilitation Support Program (TFSP) som 
stöttar utvecklingsländer med att identifiera flaskhalsar för handel samt att designa reformstrategier 
för att anpassa sina regelverk efter Världhandelsorganisationens Trade Faciliation Agreement (WTO 
TFA). Genom stödet till TFSP har 48 länder fått stöd, varav Afrika söder om Sahara utgör 25% och 
17% är länder på Världsbanksgruppens lista över konfliktdrabbade länder under 2021. Genom TFSP 
har Sida stöttat 11 portaler som gjort  handelsinformation lättillgänglig och underlättat för världens 
fattigaste länder att delta i det internationella handelssystemet.26 

Mål 1.2: Stärkt kapacitet att tillvarata migrationens positiva effekter 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen mot strategimålet har ingen tydlig positiv eller negativ riktning. På normativ nivå har 
utvecklingen gått framåt då FN har tagit fram frivilliga internationella ramverk för att öka migranters 
och flyktingars rättigheter. Samtidigt har utvecklingen mot positiva effekter av migration mött nya 
och ökade utmaningar. Antalet internationella migranter har fortsatt öka, från 272 miljoner 2019 till 
281 miljoner 2020.27 Ofrivillig migration och flykt har fortsatt att öka under 2020 på grund av 

 

24 UNCTAD. 2021. Africa’s free trade area can deliver considerable inclusive economic growth for the continent. 
Geneva: UNCTAD. 
https://unctad.org/news/africas-free-trade-area-can-deliver-considerable-inclusive-economic-growth-
continent  
25 ITC. 2021. Report to the Consultative Committee of the ITC Trust Fund (1 January – 30 June 2021). Geneva. 
CCITF Report Jan June 2021_final_rev2.pdf (intracen.org) 
26 Sida-World Bank Umbrella Trust Fund for Trade, 2017-2023, insatsnummer 61050115, FY21 Trade Facilitation 
Support Program (TFSP) Annual Report (2021). Doknr: 15/001180/160. 
27 IOM (2021), World Migration Report 2022 sid 3. https://publications.iom.int/books/world-migration-report-
2022, s3 

https://unctad.org/news/africas-free-trade-area-can-deliver-considerable-inclusive-economic-growth-continent
https://unctad.org/news/africas-free-trade-area-can-deliver-considerable-inclusive-economic-growth-continent
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/Working_with_ITC/JAG/Consultative_committee_of_the_ITC_trust_fund/CCITF%20Report%20Jan%20June%202021_final_rev2.pdf
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
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konflikter, våld och klimatrelaterade orsaker som ökenspridning, torka och förhöjda havsnivåer. 
Under 2020 tvångsfördrevs 40,5 miljoner nya internflyktingar pga naturkatastrofer och konflikter.28  
Under året nåddes historiskt höga nivåer på 82 miljoner människor på flykt, varav 55 miljoner inom 
det egna landet.29 Migranter och flyktingar drabbas extra hårt av covid-19. Migranter har under 
pandemin varit särskilt utsatta pga högre andel i osäkra anställningar, ofta sysselsatta inom sektorer 
som drabbats hårdare och innebär högre hälsorisker.30 

Remitteringar har spelat en avgörande roll för flödet av pengar under krisen. Det har även skett en 
övergång från informella till formella kanaler. Migranter har visat sig motståndskraftiga när det gäller 
att upprätthålla volymer av remitteringar31, privata aktörer har anpassat sina affärsmodeller och 
politiska beslutfattare har skapat möjliggörande förutsättningar. Vikten av samarbete mellan 
offentliga och privata sektorn har varit avgörande för att underlätta innovativa förändringar som i sin 
tur stärkt motståndskraften i remitteringssektorn.  

Relevans  

Portföljen bedöms som delvis relevant. Under rapporteringsperioden levererade cirka sju insatser 
mot strategimålet med 15 MSEK i utbetalningar. Det är en viss minskning mot 2020 vilket förklaras av 
större engångsbelopp 2020. Samarbetspartners är multilaterala organisationer (ILO, FAO, WB, 
UNCDF och IFAD) , civilsamhällesorganisationer (Swedwatch), och privat sektor via utlysningsfond 
(GIF). Under 2021 tillkom inga nya samarbeten under delmålet. 

[GLOB/NORM] Ett nytt samarbete med den internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) 
inleddes under 2020 för att tillvarata och öka utvecklingseffekterna av remitteringar. IFAD:s 
Financing Facility for Remittances32 tog december 2021 fram en rapport om motståndskraften i den 
internationella remitteringsmarknaden under Covid-19, vilket inkluderar lärdomar om åtgärder som 
myndigheter tagit för att underlätta för remitteringar. Strategin stödjer också International Labour 
Organisation (ILO) som, genom Sveriges stöd, har använt sig av social dialog för att stärka migranters 
röst och representation genom anslutning till fackorganisationer. 

[NAT/INST] Regeringen i Colombia har, med teknisk expertis från Better than Cash Alliance/UNCDF33, 
utvecklat system för kontantfria transfereringar som en del i sin respons till covid-19. Under 2021 har 
erfarenheterna varit möjliga att tillämpas inom stödet för 2,2 miljoner flyktingar från Venezuela, 
varav mer än hälften var kvinnor. Genomförandet har skett i samarbete med UNICEF, UNHCR och 
WFP. Systemet har potential att expandera till venezuelanska migranter över hela kontinenten vilket 
kan innebära mer än 5 miljoner migranter. 

 

28 UN DESA, International Migration 2020 Highlights, 2020. UN migrant stock  
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock 
29 GRID 2021 Internal displacement in a changing climate, 2021 https://www.internal-displacement.org/global-
report/grid2021/ 
30 UNHCR (2021), Global Trends – Forced Displacement in 2020; IOM (2021), World Migration Report 2022 sid 
3. https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022 
31 Världsbanken, 2021, Defying Predictions, Remittance Flows Remain Strong During COVID-19 Crisis, 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/12/defying-predictions-remittance-flows-
remain-strong-during-covid-19-crisis, nedladdad 2022-01-31 
32 IFAD, Resilience in the market for international remittances during the COVID-19 crisis 
https://www.ifad.org/en/web/knowledge/-/resilience-in-the-market-for-international-remittances-during-the-
covid-19-crisis  nedladdad 2022-01-20 
33 UNCDF Last mile Finance TF/Better than Cash Alliance, insatsnummer: 11675, BtCA Annual Report 2020, 
sidorna 13-14 och 21, Doknr 002966/22  
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Mål 1.3: Mer effektiv inhemsk resursmobilisering, ökad finansiell stabilitet och 
motverkande av korruption 

Utvecklingstrend  

Den inhemska resursmobiliseringen är i de flesta utvecklingsländerna otillräcklig. Pandemin har 
ytterligare förvärrat situationen. Samtidigt har det skett en i många stycken imponerande och viktig 
förändring när det gäller kapacitet och institutionsutveckling. Addis Tax initiative (ATI),  OECD Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS)-iniativet med flera initiativ har inneburit att utvecklingsländerna 
har gått från att ha varit passiva mottagare av internationella beskattningsregler till att vara en 
jämbördig aktör som medverkar till bl a förändring av BEPS-problematiken. Det inkluderande 
ramverket som etablerats inom BEPS har blivit en viktig påverkansfaktor på bara några få år. Frågor 
om kapacitetsuppbyggnad i länderna har kontinuerligt förstärkts inom OECD både kring ökning av 
givarresurser (ATI åtagande) och program (IMF mfl och bilateralt), samordning av initiativ har 
förstärkts fr a Platform for Collaboration on Tax. Dessa och andra initiativ står för en positiv och viktig 
förändring. Ett tydligt exempel där det inkluderande ramverket har utövat påverkan är det beslut 
som fattades i oktober 2021 om det globala regelverket kring beskattning av den digitala ekonomin 
samt frågan om en global minimiskatt för de största multinationella företagen på de inkomster som 
uppstår i var och en av de jurisdiktioner där de är verksamma.34  

En växande oro för styrkan i den globala återhämtningen finns dock och de pågående störningarna i 
leveranskedjan har medfört ökad inflation. Tecken på ansträngda tillgångsvärderingar inom vissa 
marknadssegment kvarstår, och sårbarhetsfickor kvarstår i den icke-bankbaserade finanssektorn. 35 
Samtidigt har frågan om stärkade av länders finansiella stabilitet och resiliens varit i fokus för stöd 
från multilateraler som t ex IMF och bilaterala givare. Därför är förutsättningarna bättre att hantera 
kommande kriser till följd av pandemin och om möjligt begränsa krisers omfattning och konsekvens.  

Relevans  

Portföljen bedöms som relevant. Sida bidrar med 11 insatser och drygt 48 MSEK till strategiområdet 
2021. Minskningen jämfört med år 2020 (84 MSEK) reflekterar framförallt utbetalningar till OECD 
BEPS-programmet (som inte skedde 2021). Viktiga stöd ges till OECD, IMF, Toronto Centre, Alliance 
for Financial Inclusion, AFI, Sveriges Riksbank och UN Capital Development Fund, UNCDF.  

[GLOB/NORM] Sida ger stöd till OECDs program för utveckling och skatt36 som omfattar åtta separata 
program inkl bl a Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Tax Inspectors Without Border (TIWB), Illicit 
Financial flows, Skattebrott/korruption, och skatter och miljö, jämställdhet och hälsa, m fl.  Stödet till 
BEPS har betonat utveckling för och med utvecklingsländerna, inklusive utvecklingen av det s.k. 
Inclusive Framework där utvecklade- och utvecklingsländer möts på jämbördig basis kring utveckling 
av internationella beskattningsregler. Ramverket har haft en central roll i ovan utveckling kring 
beskattning av den digitala ekonomin.       

[NAT/INST] Programmet IMF Revenue Mobilization Trust Fund ger kapacitetsstöd till nationella 
skattemyndigheter.31 Behoven av kapacitetsstöd, krishantering och ”building back better” är stora. 
Stöden till IMF Financial Sector Stability Fund, Sveriges Riksbank och Toronto Centre syftar till 
förstärkning av finansiell stabilitet i utvecklingsländer. Sveriges Riksbank och Toronto Centre är 

 

34 OECD Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the 
Economy , 8 oktober 2021 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the 
Digitalisation of the Economy – 8 October 2021 - OECD   
35 IMF Global Financial Stability Report Oktober 2021 s i -xvii  Global Financial Stability Report, October 2021 
(imf.org) 
36 10883 OECD Skatter och Utveckling, BEPS 2017-2023 

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021
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huvudsakligen inriktade på kapacitetsstöd till centralbanker medan IMF-stödet är inriktade på att 
identifiera och hantera sårbarheter i finanssektorn som helhet i det aktuella landet.  

Mål 1.4: Förbättrad tillgång till och ökad användning av öppen, säker och fri 
informations- och kommunikationsteknologi (ICT) 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen mot strategimålet har ingen tydlig positiv eller negativ riktning. Globalt sett har 
internetanvändningen ökat med ungefär 16% sedan 2019 och runt 63 procent är nu 
internetanvändare37. Länder med lägre grad av digitalisering av ekonomi och samhällstjänster har 
haft svårare att hantera pandemin och dess följdeffekter. Pandemin har påskyndat 
digitaliseringsprocesser och bidragit till att fler blivit uppkopplade snabbare. Den snabba 
utvecklingen innebär att många av Sidas samarbetsländer har stora behov av kapacitetsutveckling 
och investeringar för att kunna genomföra en inkluderande digitalisering. Den ökande användningen 
av internet och digitala lösningar innebär dock också att de som inte har möjligheter att delta 
hamnar i ett växande utanförskap. En annan avgörande trend är den datadrivna omvandlingen av 
ekonomin och samhället. Denna pågående omvandling kommer att omforma många delar av världen 
både lokalt och globalt. Det blir därför allt viktigare för både privata aktörer och samhällen att få 
tillgång till etisk och säker data 38. En annan tydlig trend är växande investeringar39 i teknologi som 
kan mildra effekterna av den globala uppvärmningen och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.   

Relevans  

Portföljen bedöms vara väl konsoliderad och relevant. Under rapporteringsperioden levererade 13 
insatser mot strategimålet med 93,2 MSEK i utbetalningar. Portföljen består av en blandning av 
aktörer från det multilaterala systemet, civilsamhället och privat sektor. De största avtalsparterna 
under 2021 har varit DIAL (ett program inom UN Foundation), civilsamhällesorganisationen 
Association for Progressive Communications, paraplyorganisationen World Wide Web 
Foundation/Alliance for Affordable Internet (A4AI) som samlar både civilsamhällesaktörer som privat 
sektor, samt Världsbankens Digital Development Partnership (DDP). Under året har ett nytt avtal 
tecknats med GSMA, den globala branschorganisationen för världens mobiloperatörer, för perioden 
2021-2024. Digitalisering är relativt väl integrerat i strategiportföljen då sex av portföljens 13 
insatser, motsvarande ca 20% av utbetalningarna 2021, bidrar till andra strategimål, främst inom 
finansiell inkludering, handel och lantbruk. 

[GLOB/NORM]  I princip samtliga insatser i portföljen bedöms bidra till resultat på global/normativ 
nivå. Digital Impact Alliance (DIAL) stödjer praktiskt användning av digitala lösningar på landnivå och 
globala digitala nyttor som i sin tur underbygger deras arbete att utarbeta metoder, sammanställa 
kunskap och sammanföra aktörer. DIAL har under 2021 arbetat intensivt med GovStack, ett globalt 
initiativ som tillsammans med ITU, GIZ och Estland arbetar för att öka effektiviteten i användningen 
av digitala verktyg i offentlig förvaltning.40 

[NAT/INST] Flera insatser (främst A4AI och DDP men även DIAL) levererar resultat både på 
global/normativ och nationell/institutionell nivå. A4AI och DDP bedriver forskning och 
policypåverkan på global och nationell nivå, föder in policyrekommendationer i nationella processer. 

 

37 Enligt ITU:s definition i Measuring digital development: Facts and figures 2021, s.1-2 
38 McKinsey & Co, Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information, 
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/open-data-unlocking-innovation-
and-performance-with-liquid-information nedladdad 2022-01-31 
39 PWC State of Climate Tech 2021 Report 
40 Our Solution - GovStack 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-performance-with-liquid-information
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-performance-with-liquid-information
https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/state-of-climate-tech.html
https://www.govstack.global/how-we-work/
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Under året har de bidragit till Bangladeshs bredbandspolicy41, reformer av telekomsektorerna i 
Etiopien och Uzbekistan och nationella handlingsplaner för digitala färdigheter i Mocambique, 
Rwanda och Etiopien. 42  

[MÅL/AKT] SPIDER är den insats som har störst tonvikt på denna nivå. SPIDER har stöttat lokala 
organisationer i att öka användningen av ICT inom bland annat utbildning, exempelvis i Tanzania där 
man utbildade lärare som arbetar i ett flyktingläger i användandet av ICT. Detta förbättrade 
kvaliteten på utbildningen och bidrog till att skolgången kunde fortgå digitalt under Covid-19.43  

Mål 2.1: Stärkt ägande- och nyttjanderätt av mark och naturresurser  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen mot strategimålet bedöms fortsatt kritisk under 2021. Frågan kring markrättigheter 
och andra naturresurser har fått ett större erkännande globalt under 2021, bland annat genom att 
tydliggöra urfolks och lokala samhällens viktiga roll i att motverka förlust av biologisk mångfald och 
klimatförändringar.44,45 Alltifrån globala till lokala initiativ har gett resultat i en något långsammare 
skogsskövling, ett ökat antal skyddade områden och ökad finansiering till klimatåtgärder, skydd av 
biologisk mångfald.46 Trots positiva trender och existerande lagar och ramverk krävs omfattande 
arbete, speciellt då det mest utvecklade globala ramverk som existerar är frivilligt47. Den globala 
pandemin har skapat ett unikt tillfälle att omstrukturera mot ett mer klimatvänligt återbyggande när 
samhällen öppnas upp igen.48 Å andra sidan har nedstängningar gjort det svårare för stöd till mark- 
och miljörättsaktivister att nå ut.49, 50 Pandemin har gjort en redan osäker situation än mer otrygg. 
Kvinnor som blir änkor till följd av coronaviruset har inte rätt att ärva deras framlidna makars mark, 
urbana sysselsättningskollapser har tvingat fler tillbaka till landsbygden där osäkra markrättigheter 
ökar konflikter och opportunistiska politiker och företag har använt bristen på struktur och inblick 
som en möjlighet till landgrabbing.51, 52 

 

41 A4AI, Meaningful Connectivity — unlocking the full power of internet access - Alliance for Affordable Internet 
(a4ai.org) 
42 Världsbanken, DDP Annual Review 2021, Digital Development Partnership 
43 SPIDER annual report 2020 (spidercenter.org) 
44 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2022. Goal 15: Progress and Info.  Goal 15 | 
Department of Economic and Social Affairs (un.org) (Hämtad 2022-01-17) 
45 United Nations Climate Change. 2021. COP26 Strengthens Role of Indigenous Experts and Stewardship of 
Nature. https://unfccc.int/news/cop26-strengthens-role-of-indigenous-experts-and-stewardship-of-nature 
(Hämtad 2022-01-17) 
46 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2022. Goal 15: Progress and Info.  Goal 15 | 
Department of Economic and Social Affairs (un.org) (Hämtad 2022-01-17) 
47 FAO. 2021 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in 
the Context of National Food Security (fao.org) 
48 Bland annat Building Back Better-initiativet, med USA i ledningen: The White House. The Build Back Better 
Framework. The Build Back Better Framework | The White House (Hämtad 2022-01-17) 
49 OHCHR, 2020. Brief to United Nations Special Procedures Global Trends for Women Human Rights Defenders 
in the Context of COVID- 
19 Prepared by Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, May 2020.   
50 Oxfam, 2020. Oxfam Discussion Paper, Covid-19 and Human Rights, States’ obligations and businesses’ 
responsibilities in responding to the pandemic, 2020.   
51 Skoll, Rachel McMonagle – Landesa. September 20, 2021. Secure Land Rights : A Sustainable Solution at the 
Intersection of Climate Change and Covid-19. Skoll | Secure Land Rights: A Sustainable Solution at the 
Intersection of Climate Change and COVID-19 (Hämtad 2022-01-17) 
52 World Bank Blogs, Victoria Stanley & Paul Prettitore. May 5, 202. How COVID-19 puts women’s housing, land 
and property at risk.  How COVID-19 puts women’s housing, land, and property rights at risk (worldbank.org) 
(Hämtad 2022-01-17) 

https://a4ai.org/meaningful-connectivity/
https://a4ai.org/meaningful-connectivity/
https://www.digitaldevelopmentpartnership.org/
https://spidercenter.org/files/2021/09/SPIDER-annual-report-2020.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://unfccc.int/news/cop26-strengthens-role-of-indigenous-experts-and-stewardship-of-nature
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.whitehouse.gov/build-back-better/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI-COVID-19/CSOs/Urgent-Action-Fund.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI-COVID-19/CSOs/Urgent-Action-Fund.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI-COVID-19/CSOs/Urgent-Action-Fund.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI-COVID-19/CSOs/Urgent-Action-Fund.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI-COVID-19/CSOs/Urgent-Action-Fund.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI-COVID-19/CSOs/Urgent-Action-Fund.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621037/dp-covid-19-human-rights-principles-070820-advance-en.pdf?sequence=4
https://skoll.org/attendee/rachel-mcmonagle/
https://skoll.org/2020/09/20/secure-land-rights-a-sustainable-solution-at-the-intersection-of-climate-change-and-covid-19/
https://skoll.org/2020/09/20/secure-land-rights-a-sustainable-solution-at-the-intersection-of-climate-change-and-covid-19/
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/how-covid-19-puts-womens-housing-land-and-property-rights-risk
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Relevans  

Portföljen bedöms som delvis relevant 2021. Under 2021 har utbetalningar under strategimålet 
gjorts under tio insatser om totalt 38 MSEK. De totala utbetalningarna har minskat avsevärt med ca 
30 MSEK jämfört med 2020 huvudsakligen på grund av uppföljning av stödet till The Tenure Facility 
som inneburit att utbetalningsplanen för den insatsen inte följts. Den största delen av stödet går till 
multilaterala organisationer (FAO, UNDP, UN Habitat) följt av nätverk (Rights and Resources Initiative 
(RRI), International Land Coalition (ILC)) och NGOs (Oxfam, Swedwatch). Under 2021 genomfördes en 
portföljöversyn av delmålet, som rekommenderade att portföljen förstärks i termer av 
rättighetsperspektivet och vissa tematiska områden och frågor (t.ex. hav, traditionella marksystem), 
därav bedöms portföljen som delvis relevant.  

[GLOB/NORM] Flertalet resultat har uppnåtts på global och normativ nivå under året. Bland annat 
presenterade RRI under året den första globala studien kring uppskattad landyta som brukas och som 
formellt ägs av ursprungs- och lokalbefolkningar, som har blivit tongivande för aktörer som arbetar 
med markrättigheter.53 Oxfam implementerade den globala kampanjen Behind the Barcodes där 
globala stormatskedjor bedöms baserat på deras arbete kring lokala producenters rättigheter och 
ersättning, med ett speciellt fokus på kvinnor.54  

[NAT/INST] [MÅL/AKT] Resultat har även uppnåtts på nationell och institutionell nivå och aktörsnivå. 
Bland annat har FAO FLEGT kartlagt och främjat kvinnors inflytande inom små och medelstora 
företag inom skogssektorn i flertalet länder.55 Flertalet insatser (ILC, FFF, FAO FLEGT, Oxfam) bidrar 
till kapacitetsstärkande av målgruppen både vad gäller landrättigheter, klimatsmarta 
jordbruksmetoder och skydd av den biologiska mångfalden. UN Habitat har under the Global Land 
Tool Network tillhandhållit tekniskt och finansiellt stöd till omkring 26 internationella aktörer för att 
utveckla och implementera inkluderande, jämställda och lämpliga landramverk.56 Forest and Farm 
Facility (FFF) har bidragit till att omkring 70 000 hektar skogsland har restaurerats.57  

Mål 2.2: Förbättrade förutsättningar för privatsektorutveckling, hållbart 
företagande samt ansvarsfulla och hållbara investeringar och innovation  

Utvecklingstrend  

Utvecklingstrenden för målområdet har ingen tydlig positiv eller negativ riktning jämfört med 
föregående år.  Den kraftiga försämringen som konstaterades 2020 har inte fortsatt i samma takt 
och riktning under 2021. Det kan samtidigt konstateras att utvecklingen är långt ifrån entydig för hela 
målområdet. De negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin har fått störst genomslag för de 
mest sårbara, som konfliktdrabbade länderna och den informella ekonomin, till följd av begränsade 
möjligheter att hantera en ekonomisk kris. Globala flöden av utländska direktinvesteringar sjönk 
under 2020 med 35% även om regionala skillnader förekommer och viss återhämtning kan skönjas 
under början av 2021.58  Ny digital teknik har under senare år möjliggjort finansiell inkludering vilket 

 

53 Right and Resources Initiative. Augusti 2020. Estimate of the area of land and territories of Indigenous 
Peoples, local communities, and Afro- descendants where their rights have not been recognized Area-Study-
Final-1.pdf (rightsandresources.org) Sida 21. (Hämtad 2022-01-19) 
54 Oxfam. 2021. Not In This Together: How supermarkets became pandemic winners while women workers are 
losing out (openrepository.com) (Hämtad 2022-01-19) 
55 FAO. 2022. Women in the forefront of sustainable forest management: case studies from Honduras, Viet 
Nam and Côte d’Ivoire https://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/news-events/news-
details/en/c/1459889/  (Hämtad 2022-01-18) 
56 UN Habitat. 2021. Annual Report UN Habitat 2020.  
57 Forest and Farm Facility. Annual Report 2020. https://www.fao.org/forestry/50364-
0b527c84ec4d0854b066d2b34868f6ad7.pdf Sida 15. (Hämtad 2022-01-19) 
58 UNCTAD, 2021. World Investment Report 2021, https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2021_en.pdf (hämtad 2022-01-31) 

https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2020/09/Area-Study-Final-1.pdf
https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2020/09/Area-Study-Final-1.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621194/bp-not-in-this-together-220621-en.pdf?sequence=22
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621194/bp-not-in-this-together-220621-en.pdf?sequence=22
https://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/news-events/news-details/en/c/1459889/
https://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/news-events/news-details/en/c/1459889/
https://www.fao.org/forestry/50364-0b527c84ec4d0854b066d2b34868f6ad7.pdf
https://www.fao.org/forestry/50364-0b527c84ec4d0854b066d2b34868f6ad7.pdf
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utgör en förutsättning för privatsektorutveckling, där tillgång till finansiella tjänster ofta utgör det 
största hindret, inte minst för mikro-, små- och medelstora företag. Investeringar i afrikanska start-
ups inom fin-techs har ökat kraftigt och bidragit till att investeringarna 2021 överstigit den 
sammanlagda siffran för de tre tidigare åren.59  Hållbart företagande har fått visst genomslag i den 
globala agendan och hållbara investeringar har fortsatt att växa i kölvattnet av pandemin. Ett 
oförutsägbart och komplicerat affärsklimat är dock fortsatt ett hinder för privatsektorutveckling och 
den informella ekonomins dominerande roll, med miljontals mikro- och småföretag i 
utvecklingsländer, utgör fortsatt en speciell utmaning.   

Relevans  

Portföljen bedöms även fortsatt som relevant. Under rapporteringsperioden levererade 36 
insatser mot strategimålet med 165 MSEK, en ökning jämfört med 2020 på grund av en större 
utbetalning till IFCs Facility for Investment Climate Advisory Services. De största 
utbetalningarna har gjorts till Danish Institute for Human Rights/Global Reporting Initiative, 
Innovations Against Poverty (IAP - utlysningsfond) respektive privatsektorutveckling via UN 
Capital Development Fund (UNCDF). Insatser med huvudsaklig hemvist i andra målområden 
som kan kopplas till detta mål återfinns främst inom handel (1.1) och sysselsättning (2.5) men 
även inom ICT (1.4), äganderätt (2.1) och jordbruk (2.3). Två nya garantier har nyligen 
beslutats med samfinansiering från andra globala strategier. Utbetalningarna för dessa är 
relativt begränsade då de endast avser subvention av garantipremien (förväntad förlust) och 
hanteras som en engångshändelse för hela garantiperioden.  

[GLOB/NORM] Sida stödjer globalt normativ dialog inom hållbar ekonomisk utveckling via stöd till 
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) och ODI Nexus. Deras forskning ledde till viktiga insikter 
under perioden t ex om finansiell inkludering (CGAP)60 och om tvärsnittet mellan inkluderande 
ekonomisk utveckling, strukturomvandling och miljömässigt hållbar utveckling (ODI).)61 

[MÅL/AKT] Global Reporting Initiative har samarbetat med African Stock Exchange Association i syfte 
att utveckla ESG Disclosure Guidance för afrikanska börser. Vägledningar har godkänts i Kenya och 
håller på att utvecklats för Eswatini Stock Exchange och Ghana Stock Exchange.62 Innovations Against 
Poverty (IAP) har över de senaste åren kraftigt ökat resultatet inom området tillgång till 
grundläggande varor och tjänster bland människor i fattigdom. Under 2020 hade insatsen bidragit till 
att 1 531 499 människor fick tillgång till grundläggande varor och tjänster (varav 54% var kvinnor), 
nästan en dubblering från 2019 då siffran var 807 462 människor.63 UNCDF har identifierat energi, 
hälsa, utbildning och jordbruk som nyckelsektorer med fokus på kvinnor, ungdomar, migranter, 
flyktingar och MSMEs i arbetet att ytterligare inkludera utökat användande av digitala finansiella 
tjänster. Ett utmärkande drag är att fin-techs spelar en allt större roll och tillsammans med 
inkubatorer och innovationhubbar bidrar de till att utveckla fungerande nationella ekosystem.64 I 
Uganda har jordbrukare fått tillgång till marknadsinformation men även rådgivning i syfte att öka 
produktiviteten, via stöd till UNCDF. 65 I Tanzania har UNCDF i samarbete med FAO, WFP och ITC 
utvecklat en digital plattform som stöttar jordbrukarna för åtkomst till finansiella tjänster och 
information kring inköp av insatsvaror och tillgängliga alternativ för att kunna sälja sina produkter.  

 

59 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/african-startup-inflows-seen-hitting-record-5-
billion-this-year  
60 CGAP, Insatsnummer 61050461, Progress report Summary note sida 3, Doknr 037316/21 
61 ODI Nexus, Insatsnummer 13618, Results report, sid 4-5, Doknr 19/001511 ODI Nexus 
62 GRI (Responsible Business DIHR/GRI Dnr 17/001087 Launching an ESG Guidance document for Nairobi Stock 
Exchange doc nr 1741/22 
63 Innovations Against Poverty 2, Insatsnr 54110028, IAP Annual Report 2020, s. 7, Doknr 017634/21 
64 UNCDF: Last Mile Finance TF, Insatsnummer 11675, Results report 2020 sid 26, Doknr 017208/21 
65 UNCDF: Last Mile Finance TF, Insatsnummer 11675, Results report 2020 sid 26, Doknr 017208/21 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/african-startup-inflows-seen-hitting-record-5-billion-this-year
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-08/african-startup-inflows-seen-hitting-record-5-billion-this-year
http://dox.sida.se/GetFile.aspx?fileId=3055239&redirect=true
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Mål 2.3: Ökad produktivitet och hållbar produktion inom jordbruk, skogsbruk och fiske, 
inklusive tryggad livsmedelsförsörjning 

Utvecklingstrend  

Sammantaget bedöms trenden nu som konstant, men fortfarande på en kritisk nivå. 
Hungern i världen ökade under 2020 som en effekt av covid-19-pandemin. Efter att ha varit 
praktiskt taget oförändrad i fem år, ökade undernäringen med 1,5 procentenheter på bara ett 
år.66 I september 2021, var cirka 161 miljoner människor i hungerkris globalt vilket överstiger 
de 155 miljoner år 2020.67 För att säkerställa livsmedelstrygghet, nutrition och försörjning för 
de miljontals människor som idag saknar det, måste jordbrukslivsmedelssystemen bli mer 
motståndskraftiga mot ökande påfrestningar av olika slag, både biofysiska och 
socioekonomiska. Svagheten i jordbrukslivsmedelssystemen kan påverka ett stort antal 
människor: redan har 3 miljarder människor inte råd med en hälsosam kost och ytterligare 1 
miljard skulle drabbas om deras inkomst skulle minska med en tredjedel.68  

Relevans  

Portföljen bedöms som relevant. Under rapporteringsperioden levererade cirka 20 insatser mot 
strategimålet med 120 MSEK i utbetalningar, vilket är en viss minskning som förklaras av ett större 
engångsbelopp 2020. Portföljen består av ett brett spektrum av samarbetspartners, multilaterala 
organisationer (FAO, IFAD, WFP, OIE) universitet (SLU, GU, och LU), civilsamhällesorganisationer 
(Oxfam, Swedwatch) och privat sektor via utlysningsfonder (GIF, WE4F), med en stor geografisk 
spridning över världen och även svenska partner. Under 2021 genomfördes en portföljöversyn av 
delmålet. Översynen betonar områdets stora betydelse för hållbar ekonomisk utveckling och 
fattigdomsminskning och konstaterar att portföljen generellt är relevant, men föreslår att vissa 
områden skulle kunna förstärkas som aquakultur, näringsämnescirkulation, teknik- och 
metodutveckling, samt skogsbruk.  

[GLOB/NORM] I september 2021 anordnades the Food Systems Summit (FSS)69, under FN:s 
generalförsamlings högnivåsegment, med deltagande av ca 90 stats- och regeringschefer. Totalt 
deltog 51 000 personer från 193 länder vid mötet som hölls virtuellt. Sida bidrog med stöd till FSS för 
att underlätta de minst utvecklade ländernas och små ö-staters engagemang i toppmötet, med 
särskilt fokus på småbrukare, fiskare, kvinnoorganisationer, ursprungsbefolkningar, ungdomar och 
andra utsatta gruppers deltagande.  

[AKT/MÅL] Inom ramen för projektet Coffee & Climate70 har initiativet Climate Pioneers startats, som 
riktar sig till unga personer. Som klimatpionjärer lär sig ungdomar att överföra sina kunskaper till 
kaffeodlande familjer, samhällen, kooperativ och andra institutioner. 7172 Water and Energy for Food 
(WE4F) är en andra generationens utlysningsfond som syftar till att stödja innovationer och 

 

66 Ref : FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2021. In Brief to The State of Food Security and Nutrition in the 
World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for 
all. Rome, FAO. ref https://doi.org/10.4060/cb5409en) Key messages 
67 September update of the 2021 Global Report on Food Crises https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000132665/download/?_ga=2.226016019.885073057.1642599052-
1919192396.1637763781&_gac=1.124793208.1642599052.Cj0KCQiAip-
PBhDVARIsAPP2xc1fepUKQDddWjNCH58t7H6KGwEOlW0The3hhKhpI4wUD9wM4N7zLjMaAkNYEALw_wcB ) 
68 FAO. 2021. In Brief to The State of Food and Agriculture 2021. Making agrifood systems more resilient to 
shocks and stresses. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb7351en Key messages 
69 https://www.un.org/en/food-systems-summit  
70 Insats 13490  
71 https://coffeeandclimate.org/no-more-talking-lets-act/ nedladdad 2022-01-20 
72 https://coffeeandclimate.org/no-more-talking-lets-act/ nedladdad 2022-01-20 

https://doi.org/10.4060/cb5409en
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132665/download/?_ga=2.226016019.885073057.1642599052-1919192396.1637763781&_gac=1.124793208.1642599052.Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc1fepUKQDddWjNCH58t7H6KGwEOlW0The3hhKhpI4wUD9wM4N7zLjMaAkNYEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132665/download/?_ga=2.226016019.885073057.1642599052-1919192396.1637763781&_gac=1.124793208.1642599052.Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc1fepUKQDddWjNCH58t7H6KGwEOlW0The3hhKhpI4wUD9wM4N7zLjMaAkNYEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132665/download/?_ga=2.226016019.885073057.1642599052-1919192396.1637763781&_gac=1.124793208.1642599052.Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc1fepUKQDddWjNCH58t7H6KGwEOlW0The3hhKhpI4wUD9wM4N7zLjMaAkNYEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000132665/download/?_ga=2.226016019.885073057.1642599052-1919192396.1637763781&_gac=1.124793208.1642599052.Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc1fepUKQDddWjNCH58t7H6KGwEOlW0The3hhKhpI4wUD9wM4N7zLjMaAkNYEALw_wcB
https://doi.org/10.4060/cb7351en
https://www.un.org/en/food-systems-summit
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mobilisera kapital för att producera mer mat med mindre vatten- och energianvändning.  Totalt har 
fonden under 2021 växt med 36 nya innovationer till totalt 74.73, 74  

Mål 2.4: Stärkt ekonomisk egenmakt för kvinnor  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen mot strategimålet ligger kvar på en fortsatt allvarlig nivå, utan några positiva 
förändringar under 2021. Pandemin har inneburit ett oproportionerligt hot mot kvinnors hälsa och 
säkerhet.75 Våld i nära relation, sexuella övergrepp och andra former av könsbaserat våld har ökat i 
och med nedstängningar av samhällen, vilket ökar risken för utsatthet och försämrad hälsa som i sin 
tur påverkar möjligheter att arbeta.76  

Sociala normer förstärker en redan skev ansvarsfördelning mellan kvinnor och män vad gäller 
hemarbete, något som ökat under Covid-19.77 Kvinnor är 25% mindre benägna att vara sysselsatta än 
män78, och skillnaden är än större för unga i åldern 15-29.79 Vidare har kvinnor generellt mindre 
tillgång till digitalisering, teknologi och infrastruktur80, vilket försämrar möjligheter till 
sysselsättnings- och utbildningstillfällen och förmåga att ställa om vid t ex kriser och 
klimatförändringar. Trots motgångarna under pandemin har många ekonomier, främst i MENA-
regionen, prioriterat jämställdhet genom att t ex  häva jobbrestriktioner, tagit fram lagstiftning 
relaterad till äktenskap och föräldraskap, policies för att minska löneskillnaderna mellan könen samt 
att ta bort begränsningar för kvinnors företagande.81 Kvinnors representation och ledarskap är dock 
även i pandemiresponsinsatser lägre än mäns82 och behovet att ändra strukturella hinder på policy- 
och beslutsfattarnivå kvarstår.  

Relevans  

Motivering: Portföljen bedöms vara relevant. Kvinnors ekonomiska egenmakt är genomgående 
relevant för målen i strategin och integreras tydligt genom hela portföljen. Stöd till riktade insatser 
har stärkts under året, bl a med en ny fas av Rural Women’s Economic Empowerment (RWEE). Under 
2021 har 30 insatser i portföljen bidragit till strategimålet med utbetalningar på totalt 104 MSEK. 
Främst går stödet till multilaterala organisationer, följt av internationella NGOs och offentlig/privat 
samverkan.  

 

73 https://we4f.org/innovators/pumpkin-plus   nedladdad 2022-01-19 Dox dokument 001857/22 
74 https://we4f.org/innovators/pumpkin-plus   nedladdad 2022-01-19 Dox dokument 001857/22 
75 World Bank. 2021. Women, Business and the Law 2021. Washington, DC: World Bank, Women, Business and 
the Law 2021 (worldbank.org) [2022-01-13] 
76UCLG, UNCDF and UNDP, 2021. COVID-19 Gender-Responsive Local Economic Recovery Handbook, UNDP-
UNCDF-UCLG-COVID-19-Gender-Responsive-Local-Economic-Recovery-Handbook-V2.pdf [2022-10-13] 
77 World Bank. 2021. Women, Business and the Law 2021. Washington, DC: World Bank, Women, Business and 
the Law 2021 (worldbank.org) [2022-01-13] 
78 ILO, 2021. Building Forward Fairer: Women’s rights to work and at work at the core of the COVID-19 
recovery, wcms_814499.pdf (ilo.org) [2022-10-13] 
79 Generation Equality, 2021, Economic Justice and Rights Action Coalition, EJR_FINAL_VISUAL_EN.pdf 
(generationequality.org) [2022-10-13] 
80 World Bank. 2021. Women, Business and the Law 2021. Washington, DC: World Bank, Women, Business and 
the Law 2021 (worldbank.org) [2022-01-13] 
81 World Bank. 2021. Women, Business and the Law 2021. Washington, DC: World Bank, Women, Business and 
the Law 2021 (worldbank.org) [2022-01-13] 
82 UCLG, UNCDF and UNDP, 2021. COVID-19 Gender-Responsive Local Economic Recovery Handbook, UNDP-
UNCDF-UCLG-COVID-19-Gender-Responsive-Local-Economic-Recovery-Handbook-V2.pdf [2022-01-13] 

https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-05/UNDP-UNCDF-UCLG-COVID-19-Gender-Responsive-Local-Economic-Recovery-Handbook-V2.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-05/UNDP-UNCDF-UCLG-COVID-19-Gender-Responsive-Local-Economic-Recovery-Handbook-V2.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_814499.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/EJR_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/EJR_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-05/UNDP-UNCDF-UCLG-COVID-19-Gender-Responsive-Local-Economic-Recovery-Handbook-V2.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-05/UNDP-UNCDF-UCLG-COVID-19-Gender-Responsive-Local-Economic-Recovery-Handbook-V2.pdf
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[GLOB/NORM, NAT/INST] WIEGO har bedrivit forskning och påverkansarbete kring pandemins 
konsekvenser för den informella ekonomin och lyft risken att framför allt kvinnor tvingas in i 
informalitet i än högre grad.  

[NAT/INST] Women’s World Banking (WWB) publicerade fem forskningsstudier inom områden som 
G2P-betalningar (government to person) i Indonesien, förflyttningen mot digitaliserade 
löneutbetalningar i Vietnam och digitaliserade transfereringar mot bakgrund av Covid-19. WWB:s 
fokus har till viss del skiftat till högre andel påverkansarbete, bl a föranlett av pandemin.83  

[AKT/MÅL] Utvärderingen av RWEE visade att programmet bidragit till effektivisering av 
jordbruksmetoder, ökad tillgång till marknader och ledarskapsbyggande bland marginaliserade 
kvinnor på landsbygden genom utbildning, stöd till lokala kvinnogrupper och kooperativ. Det finns 
dokumenterade ökningar av grönsaks- och boskapsproduktion, förbättrad kost och näringsvärden 
samt inkomstökningar i alla programländer. Inom Alliance for Financial Inclusions (AFI) program 
Leadership and Diversity for Regulators (genomförs i samarbete med WWB bl a) har sedan starten 
45% av deltagarna blivit befordrade och 82% fått mer ansvarskrävande arbetsuppgifter. Tolv nya 
medlemmar har kvalificerat sig till att bli utnämnda till Gender Inclusive Finance Ambassadors 
(sammanlagda antalet nu 23).84  

Mål 2.5: Förbättrade förutsättningar för produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen mot strategimålet ligger kvar på en fortsatt allvarlig nivå. Framsteg som gjorts innan 
2020 raserades till stor del som en konsekvens av pandemin. Under 2021 noterades visserligen en 
viss återhämtning vad gäller sysselsättningstillfällen globalt, men den sker desto långsammare och 
ojämnare i låginkomstländer och mellan olika grupper. Trots återhämtningsåtgärder uppgick den 
globala arbetslösheten till 6,2% eller 214 miljoner människor under 2021 (jämfört med 5,4% och 189 
miljoner människor 2019 innan pandemin). Kvinnor, ungdomar, lågutbildade och arbetare i den 
informella ekonomin är fortsatt särskilt drabbade. Traditionella mått som sysselsättningsgrad och 
arbetslöshet är dock inte helt användbara i utvecklingsländer, där nästan alla arbetar men många 
trots det inte tjänar tillräckligt för att ta sig ur fattigdom, så kallade ’working poor’. Under 2021 
uppskattades det att ytterligare 8 miljoner individer, i brist på andra alternativ, blev arbetande 
fattiga. 85 Även brister i arbetsvillkorens anständighet är utbrett och påverkar särskilt i den informella 
ekonomin där en majoritet, 60% av världens arbetande befinner sig. I låginkomstländer närmar sig 
denna siffra 90%.86 Den pågående trenden av ojämn och otillräcklig återhämning kan också medföra 
risker kring svagare utveckling kring och/eller åsidosättande av anständiga arbetsvillkor. 
Konsekvenserna av skolstängningar på ungas framtida möjlighet att säkra produktiva och anständiga 
jobb är också oroande. Utbildningsfattigdomen förväntas att öka till ca 70% i låg- och 
medelinkomstländer som kan leda till så mycket som 10% förlust i livstidsinkomst87.  

Relevans  

Portföljen bedöms som relevant. Under 2021 fortsatte 18 insatser att leverera mot strategimålet 
med 89.5 MSEK i utbetalningar. Utbetalningen är lägre än tidigare året men förklaras av en större 
utbetalning som gjordes under 2020 och påverkar därmed inte bedömningen av portföljens relevans. 
De största insatser/avtalsparterna är ILO, Världsbankens paraplyfond för jobb, WIEGO och 

 

83 WWB, Insatsnr 61050460, Core funders report 2020, sid 10, Doknr: 012911/21 
84 AFI Gender Inclusive Finance, Insatsnr 61050462, Progress report 2020, s. 4, Doknr: 014226/21 
85 ILO. 2022. World Employment and Social Outlook: Trends 2022. Geneve s.12 
86 ILO. 2018. Women and men in the informal economy: a statistical picture. Geneve. s.13 
87 World Bank: Pandemic Threatens to Drive Unprecedented Number of Children into Learning Poverty 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/29/world-bank-pandemic-threatens-to-drive-unprecedented-number-of-children-into-learning-poverty
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Näringslivets Internationella Råd. Därutöver förväntas nytt stöd till ILO som togs fram under 
2021/2022 att svara på dessa utmaningar på ett mer fokuserar och holistiskt sätt vilket stärker 
portföljens relevans ytterligare. 

[GLOB/NORM, NAT/INST] Under rapporteringsperioden har det globala programstödet till ILO 
bland annat bidragit till förbättrad diagnostik, analyser och verktyg för att både påverka den 
globala policydiskursen om sysselsättningsskapande och stötta policyutveckling på nationell 
nivå i utvecklingsländer. Fokus har varit på återhämtningsåtgärder från Covid-19 pandemin 
som tillgodoser kortsiktiga behov hos utsatta grupper och som samtidigt möjliggör långsiktiga 
ekonomiska åtgärder. Med hjälp av ILO:s normativa påverkan och stöd, har till exempel El 
Salvador regering antagit en ny roadmap och stödpaket för att aktivt åtgärda arbetslöshet 
bland unga och därmed möjliggöra en inkluderande återhämtning till följd av pandemin. 88  

[GLOB/NORM, NAT/INST] Världsbankens paraplyfond för jobb har påbörjat den andra fasen 
av programmet som verkar för att skala upp och maximera sysselsättningseffekter i 
Världsbanksgruppens utlåningsaktiviteter och via partnerskap och pilotstudier främja 
innovativa metoder för sysselsättningsskapande. Under den nya fasen har flertalet piloter, 
kunskapsprodukter och analysverktyg framtagits, inklusive 70 nya verktyg (totalt  300) via 
Solutions for Youth Employment (SEYE) kunskapsplattform.89 

[AKT/MÅL] ] I andra insatser är sysselsättning ett integrerat delmål. Sida-finansierade 
utlysningsfonden Innovations Against Poverty verkar för att stödja och skala upp små och 
medelstora företag med innovationer och har skapat 853 nya heltidsjobb inom företagen, 
varav 44% innehas av kvinnor. 90    

Mål 2.6: Förbättrade förutsättningar för sociala trygghetssystem  

Utvecklingstrend  

Utvecklingstrenden för målområdet har ingen tydlig positiv eller negativ riktning jämfört med 
föregående år. Pandemin har avslöjat hur liten andel av världens befolkning som täcks av sociala 
trygghetsförmåner. Individer i den informella ekonomin är särskilt utsatta och utesluts oftast från 
sociala trygghetssystem. Pandemin har bidragit till ökad förståelse för varför frågan om social 
trygghet är så viktig, vilket medfört större ansträngningar att etablera sociala trygghetssystem.  

År 2020 saknade 4,1 miljarder människor någon form av social trygghetsförmån91. Enbart en 
tredjedel av arbetstagarna i arbetsför ålder har sin inkomsttrygghet skyddad enligt lag vid sjukdom, 
och mindre än en femtedel av de arbetslösa arbetstagarna i världen får arbetslöshetsförmåner. På 
global nivå berör det omkring två miljarder människor och omfattar i utvecklingsländerna främst s.k. 
”working poor”. Kvinnor och ungdomar utgör särskilt utsatta grupper. Andelen utgifter för socialt 
skydd av BNP i låginkomstländerna (1.1%) är markant lägre än i höginkomstländer (16,4%). Behovet 
av hälso- och sjukvårdstjänster till följd av pandemin har dessutom ökat med  cirka 30%.92 
Finansieringen av investeringar i social trygghetssystem är därför en central fråga. Samtidigt är de 
inhemska offentliga resurser i de flesta fall otillräckliga93. Flertalet globala initiativ kring finansiering 
av social trygghetssystem har diskuterats fr a under senaste året.   

 

88 ILO Partnership Programme 4, 2018-2021, insatsnr 61059000, Sida-ILO Partnership 2018-2022 

Phase II (2020-2022), s.11 
89 MDTF Jobs, insatsnr 61050092, Annual Report 2020-2021, s. 35  
90 Innovations Against Poverty, insatsnr 54110028, Conclusion on Performance 2021, s.2  
91 Ibid 
92 Ibid 
93 International Labour Office. World Social Protection Report 2020–22: Social Protection at the Crossroads – in 
Pursuit of a Better Future. Geneva: ILO, 2021 s20-24. World Social Protection Report 2020-22 (ilo.org) 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
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Relevans  

Portföljen bedöms som relevant. Under 2021 levererade 6 insatser mot strategimålet med omkring 
15 MSEK i utbetalningar. Största avtalsparterna är WIEGO och OECD Center For Tax Policy and 
Administration, ILO och OECD Development Center. Under 2021 har stöd beslutats för att förstärka 
WIEGO:s normativa arbete kring informalitet och social trygghet, ge stöd till OECDs Centre for Tax 
Policy and Administration kring studier av finansiering av system för social trygghet samt till 
USP2030. Insatserna har identifierats utifrån en omfattande analys och har tagit i beaktande både 
mervärde i förhållande till Sidas bilaterala/regionala ansatser inom området och frågan om sociala 
trygghetssystems länkar till andra strategimål inom nuvarande strategi. Insatserna kan därför anses 
vara av stort strategiskt värde även om omfattningen är begränsad finansiellt.  

[GLOB/NORM] ILO är en viktig aktör kring frågor om informalitet och samarbetar bl.a. nära med 
WIEGO. Sidas stöd till ILO utgör en viktig brygga mellan sysselsättningsfrågor och frågor kring sociala 
trygghetssystem. Stödet till USP2030 utgör en ytterligare länk till ILO i o m att ILO är värd för 
initiativet och är ordförandeorganisation tillsammans med Världsbanken. Sidas stöd är framför allt 
inriktat på att för att säkerställa initiativets relevans för utvecklingsländerna, deras deltagande och 
att initiativet utvecklas till ett funktionellt stöd för ländernas fortsatta arbete kring utbyggnad av 
universella system.  

4. Implikationer  
 

Den globala multidimensionella fattigdomsanalysen, förändringarna i strategikontexten och 
analyserna på strategimålsnivå visar tydligt att den inkomstrelaterade fattigdomen i världen har ökat 
som resultat av pandemin. Vi ser också en ökande risk för att vissa effekter av pandemin leder till 
kvarstående, strukturella utmaningar och ojämlikheter. Utvecklingen (se avsnitt 2.1, och 3.2) i 
strategikontexten ökar ytterligare relevansen av i princip alla målen i strategin.  

För genomförandet av portföljen sista året av strategin, och utvecklandet av portföljen i bryggan till 
nästa strategi, så fortsätter vi huvudsakligen som rapporterat tidigare med stort fokus på att säkra att 
insaterna är relevant ur perspektivet att minska fattigdom. Under 2022 bereds bl.a. fyra stora nya 
insatser inom sysselsättning (ILO), kopplat till livsmedelstrygghet (FAO) och relaterat till handel (ITC), 
samt en insats inom reglering och digitalisering i Afrika som också förbereds som ett Team Europe 
Initiative (TEI).  

I övrigt gäller:   

- Öka fokus på sysselsättning i dess breda bemärkelse och tydligare länka andra strategimål.  
- Fortsatt betona att resursmobilisering (skatteadministration) och finansiell stabilitet spelar en 

central roll för utveckling och särskilt återuppbyggnad efter pandemin.  
- Framtidssäkra arbetet genom fortsatt fokus på digitalisering kopplat till inkluderande ekonomisk 

utveckling.  
- Fortsatt fokus på kvinnor (ekonomiska egenmakt), unga, ojämlikhet, ”leave no one behind”, och 

sociala trygghetssystem. 
- Fortsatt starkt fokus på naturresurser och miljö/klimat som genomgående tvärfrågor.  

 

  


