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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. Kapacitetsutveckling Utveckling  Relevans 

1.1 Stärkt institutionell kapacitet       

1.2 Förbättrade möjligheter för global dialog       

 

Stödområde 2. Samverkan och partnerskap   

     

2.1 Stärkt partnerskap       

 

Stödområde 3. Innovativa metoder och arbetsformer 

för utvecklingssamarbete  

 

     

3.1 Innovativa samverkans-  och finansieringsformer 
 

     

 

Stödområde 4. En bred svensk resursbas   

     

4.1 Stärkt kapacitet och lärande inom svensk resursbas 
 

     

4.2 Ökad svensk representation      

4.3 Ökad användning och återföring av svensk 

kompetens  
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2. Översikt av strategisammanhanget 

 

Totalt strategibelopp:  
2770,0MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
2277,3  MSEK 

Antal insatser 2021 
216 

 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Strategin avser verksamhet inom utvecklingssamarbetet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030. 
Genom ett fokus på kapacitetsutveckling, stärkta institutioner och innovativa lösningar med bredare  
partnerskap bidrar strategin till att utveckla de förutsättningar som krävs för att samhällen ska lyckas 
realisera Agenda 2030. Efter flera års positiv utveckling mot flera av de globala målen innebar 2021 
ökade utmaningar. FN menar att Covid-19 har inneburit ett stort bakslag för hållbar utveckling globalt 
och att finansieringsgapet för att uppnå SDG-målen har ökat. 

Politiska system och rättsstatens principer har påverkats negativt av uteblivna reformer och tillfälliga 
regler beslutade utanför gängse former. SDG 16 (starka institutioner) visar att stora utmaningar återstår 
för låg- och medelinkomstländer och att utvecklingstrenden är stagnerande. En negativ 
demokratiutveckling påverkar samverkansmöjligheter och nya partnerskap mellan aktörer. Samtidigt 
tycks det finnas en positiv och växande enighet kring att bredare samverkan och partnerskap minskar 
sårbarheten och skapar bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. FN poängterar att 
resursmobilisering är fortsatt kritiskt och att globala partnerskap och internationell samverkan för att 
lösa lokala problem är viktigare än någonsin.3 

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 begränsats vilket sannolikt kommer att påverka 
mödradödligheten.7 Pandemin har ytterligare förvärrat korruptionen och dess negativa effekter. 
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 stater.8 Idag är det fler stater som går bakåt än som gör framsteg avseende mänskliga fri- 
och rättigheter.9 Antalet konflikter ökar och de blir alltmer utdragna10. 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.11 OECD 
uppskattar att finansieringsgapet för att nå de globala målen har ökat från 2,5 till 3,5 biljoner dollar på 

 

3 Sustainable Development Report 2020, 2020, UN Department of Economics and Social Affairs 

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 V-DEM 2020, Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, s. 16 
9 Opinionsfriheterna avser åsikts, yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet. 
10 States of Fragility (2020), s. 4 ( 
11 Se OCHA, Global Humanitarian Overview 2021, s. 8 
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grund av pandemin.12 Offentliga resurser, såväl inom partnerländerna som inom biståndet, räcker inte 
och mobilisering av privat kapital är nödvändigt.  

Agenda 2030 är en explicit agenda för transformation13 vilket ställer krav på samarbeten och 
partnerskap i mycket större utsträckning. Den långsamma utvecklingen mot målen har lett till att aktörer 
inom utvecklingssamarbetet börjat diskutera nya angreppsätt, inklusive de aktörer som arbetar för och 
med nya metoder och innovation för utveckling.14  Den innovationskraft som världen sett under 
pandemin har därmed påskyndat utvecklingsstegen (”leapfrogging”) som utan pandemin hade tagit 
längre tid. Det finns både utmaningar och möjligheter i att bevara och underhålla kapaciteten och viljan 
till innovation i syfte att kunna möta andra globala utmaningar på samma flexibla och snabbfotade sätt 
som syntes under pandemin. Det blir också tydligt att en systemansats är viktig så att insatser når 
starkare effekter genom att stärka koordinering och se hur olika institutioner och aktörer samspelar för 
att bidra till utveckling. 

Under 2021 har digitala arrangemang blivit den etablerade normen för möten. Denna förändring har 
skapat möjligheter för en större bredd av aktörer och samarbetsländer att delta i samma forum. Det är 
en positiv trend som dock delvis skuggas av ”the digital divide” vilket inneburit ojämlika förutsättningar 
för deltagande.  

Förändringarna som har skett i strategisammanhanget har en direkt inverkan på både genomförande 
av portföljen och sannolikheten att strategimålen nås. 
 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Sverige är det land som i internationell rankning bedöms ha bäst förutsättningar för att genomföra 
Agenda 2030.15 Sverige och svenska samhällsaktörer har därför inte bara ett ansvar att ta ledarskap i 
genomförandet av Agendan nationellt och internationellt utan också unika erfarenheter och 
kompetenser att bidra med. Sverige har ett tydligt mervärde med en effektiv, transparent och 
demokratisk offentlig förvaltning och en modell för samverkan mellan olika samhällsaktörer, Sverige har 
ledande globala företag med tydlig hållbarhetsprofil och erkänt kunnande inom miljöteknik, forskning 
och innovation. Normativa frågor, inte minst jämställdhet genom den feministiska utrikespolitiken, har 
visat sig få genomslag. Sida bedömer att strategin utgör ett eftertraktat verktyg för att dra större nytta 
av dessa mervärden i utvecklingssamarbetet.  
 
Inom ramen för strategin ges förutsättningar för en bredd av aktörer att bidra till utvecklingsagendan. 
Under året har exempelvis Myndighetsnavet (Navet) etablerats, i syfte att öka användningen av svenska 
myndigheter i Sidas strategigenomförande samt att stärka utväxlingen av dessa samarbeten. Navet 
skapar förutsättningar som underlättar, tydliggör och stärker myndigheter att effektivt bidra till 
utvecklingsagendan. Myndigheternas kunskap om biståndsspecifika frågor stärks genom utbyte och 
kapacitetsutveckling. För att ytterligare effektivisera samarbetet har åtta centrala beredningar 
genomförts vilket underlättar för Sidas handläggare, controllers samt berörda myndigheter. I syfte att 

 

12 OECD (2020). Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A new way to invest for people and 

planet. Sid 16. 
13 ”7. In these Goals and targets, we are setting out a supremely ambitious and transformational vision. We envisage a world 

free of poverty, hunger, disease and want, where all life can thrive.” Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs (un.org) samt Guterres speech: sgspeech-the-state-of-

planet.pdf (un.org) 

14 Se t.ex. International Development Innovation Alliance (IDIA) (idiainnovation.org) 

15 United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2020, 2020   

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sgspeech-the-state-of-planet.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sgspeech-the-state-of-planet.pdf
https://www.idiainnovation.org/
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ytterligare stärka myndigheterna i deras genomförande av utvecklingssamarbete pågår upphandling av 
ett ramavtal där myndigheter effektivt kan upphandla stöd kring utvecklingsspecifika frågor.  
 
I syfte att mobilisera och föra samman aktörer för att öka deras bidrag till Agenda 2030 har bland annat 
ett nätverk för investerare utvecklats och blivit en viktig aktör, Swedish Investors for Sustainable 
Development (SISD). En strategisk översyn pågår av nätverket i syfte att i ännu högre utsträckning 
fokusera på att mobilisera kapital, privatsektorutveckling och investeringar i låg och 
medelinkomstländer.  
 
GISD (Global Investors for Sustainable Development) är ytterligare ett exempel på hur Sverige bidrar till 
policyutveckling inom de globala investeringssystemen av reglerare, utvecklingsbanker och andra 
aktörer. GISD:s ledarskap bidrar till att anpassa kapitalet till Agenda 2030 och att katalysera mer 
investeringar för utvecklingsekonomier. Målet är att på sikt ändra hela ekosystemet för investeringar i 
allians med andra aktörer som nu omfattar bl.a. Convergence (NGO), Institutional Corporate 
Governance Network (ICGN), och Världsbanken/Global Infrastructure Facility där t.ex arbete påbörjats 
för att skapa en fond för investeringar i hållbar infrastruktur i utvecklingsekonomier. Resultat i form av 
faktiska gemensamma investeringar kan inte redovisas, men investeringar har förarbetats. Huvudskäl 
till att investeringsplaner ännu inte kunnat realiseras är den pågående pandemin. 16  
 
Med stöd av KAPAME prioriterar Sida samverkan med andra aktörer för att dra gemensamma lärdomar, 
identifiera nya lösningar och förändra normer. Exempelvis har Sidas GD inlett ett givarsamarbete med 
Norad för att tillsammans utforska ”framtidens bistånd” och engagera fler aktörer.17 Under året 
initierade Sida och Norad också en ledningsdialog med de andra nordiska ländernas 
biståndsorganisationer (och UD:s motsvarigheter).18 Sidas partnerskap med USAID19, som startade 
2013, har tagit ny fart efter det senaste amerikanska presidentskiftet.  

Ett 30-tal länder har sekunderingsprogram till multilaterala partners, där Sverige är bland dem som har 
störst variation och volym. Ett par nya medlemsländer har på senare år börjat bli mer aktiva i denna 
kontext inklusive Kina, Korea och Saudiarabien. Sida för kontinuerlig dialog med likasinnade givare, 
framförallt nordiska medlemsstater, med syfte att utbyta erfarenheter och utforska eventuella 
möjligheter för samarbete. Sveriges ses som ledande i sin utformning av program och tillfrågas ofta om 
att bidra med kunskap och erfarenheter.  

Sida är United Nations Volunteers (UNVs) största bidragsgivare. Under 2020 gjordes även en extra 
utbetalning på 9M SEK för att stötta UNVs Covid-19 respons. Genom ett aktivt deltagande i 
utformningen av UNVs nya strategiska plan har Sida försäkrat sig om att UNV fortsätter arbeta för att 
öka mångfalden bland sina volontärer bland annat genom att införa disaggregerade indikatorer i 
uppföljningsmatrisen.   

2.3 Synergier med andra svenska strategier   

Strategins tematiska bredd och fokus på metoder, kapacitetsutveckling och partnerskap för 
genomförande av Agenda 2030, skapar goda förutsättningar att komplettera och stärka genomförandet 
av övriga strategier, såväl landspecifika som regionala och tematiska. En målsättning och möjlighet med 

 

16 www.gisdalliance.org, Resource Documents/Global Investors for Sustainable Development Alliance 

17 Norad-Sida collaboration on the future of aid (Doxnummer 22/000611-1) 

18 Dialog mellan ledarna för de nordiska biståndsbilateralerna för ökat nordiskt samarbete (Doxnummer 22/000613-1) 

19 Förlängning av avsiktsförklaring om samarbete inom vetenskap, teknologi, innovation och partnerskap med USAID 

(”STIP”) Doxnummer 1300/001090-27 
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strategins utformning är att bidra till en integrerad verksamhet över en bredd av områden som i sin tur 
uppnår synergieffekter. Några exempel på synergiffekter presenteras nedan:  
 

- Möjligheten att uppnå institutionell kapacitetsutveckling förstärks när bilateralt samarbete sker 

parallellt med kapacitetsstödjande insatser av svenska genomförande myndigheter, då dessa 

ges möjlighet till en starkare lokal närvaro. Ett exempel på detta är Kemikalieinspektionens 

arbete i Zambia där en bilateral insats, vilken bland annat syftar till att utveckla ett 

registreringssystem och en utfasningsstrategi för högfarliga bekämpningsmedel, kompletteras 

med ett kapacitetsutvecklingsprogram vilket syftar till att stärka kapaciteten hos såväl 

genomförande myndighet som andra intressenter som påverkar kemikaliehanteringen. 20  

- Samtliga tjänster i resursbasprogrammen baseras på en behovsanalys hos Sidas partner och 

matchas mot de prioriteringar som identifierats av Sidas geografiska och tematiska avdelningar 

(inklusive UM), multifokalpunkter samt UD. Tjänsterna kompletterar pågående strategier och 

insatser på olika sätt.  

- Via strategins fokus på mobilisering av aktörer och utvecklande av nya arbetssätt har synergier 

möjliggjorts på en rad olika sätt. Under 2021 utvecklades ett partnerskap som sträcker sig över 

flera bilatera strategier, i syfte att mobilisera den afrikanska diasporans engagemang och 

kapital.21 Partnerskapet utvecklades initialt tillsammans med Sidalabbet och förväntas bland 

annat aktivera diasporainvesteringar och bidra till att stärka nätverk, med det långsiktiga målet 

att bidra till hållbar finansiering och kapital för nystartade företag. Tanken är att det via 

partnerskapet ska utvecklas ett skalbart koncept med tekniska lösningar som möjliggör för 

diasporan att göra lokala investeringar i småföretagande i fler utvecklingsländer än de som 

initialt ingår i piloten.  

- Verksamheten Power Africa och utveckling av flera nya initiav inom energiområdet visar tydligt 

hur KAPAME kompletterar verksamhet inom ramen för regionala, bilaterala och tematiskt 

inriktade strategier och möjliggör integrerad verksamhet över en bredd av områden - som 

uppnår synergieffekter. 

- Samarbetet har under rapporteringsperioden stärkts mellan strategins genomförande 

myndigheter, Svenska Institutet (SI) och Sida, och ett gemensamt globalt ledarskapsprogram för 

transformativ hållbar utveckling har påbörjats.22 Ledarskapsprogrammet utvecklas och 

genomförs tillsammans med Vinnova och Svenska Institutet, och kommer att lanseras under 

2022. Som ett led i arbetet har en utlysning genomförts vari tre svenska lärosäten; Uppsala, 

Göteborgs och Stockholms universitet, har kvalificerat sig via en utlysningsprocess till att 

konkurrera om att bli programmets huvudarrangör. 

 
En lärdom utifrån arbetet med genomförandet av strategin är att det tar tid att identifiera, samordna 
och säkerställa synergier. Framöver ses stora möjligheteter att stärka kopplingen till, och synergier med 
andra strategier genom att i större utsträckning även tillvarata synergier inom portföljen. Det finns även 
möjligheter att stärka kopplingen mellan strategins institutions- och kapacitetsbyggande med 
utvecklingsfinansiering, i syfte att komma åt de bakomliggande orsakerna och utmaningarna med att 
uppnå ökad mobilisering av kapital till utvecklingsländer. 

 

20 Insats 13038 KemI Technical Assistance to ZEMA on Pesticide Management, Årsrapport 2020 för insatsen ITP 320 med 

Kemikalieinspektionen, s. 13, 016499/21 

21 Insats 14591- Diaspora Investment Partnership - Sida Lab 

22 Insats 15190- Ledarskapsprogram för hållbar utveckling - Vinnova, SI och Sida 
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Den tentativa volymen för hela strategins genomförande är SEK 3 200 – 3 900 miljoner över fem år. 
Under operationaliseringen planerades följande fördelning mellan stödområdena; Kapacitetsutveckling 
(30%), Samverkan och partnerskap (15%) Metodutveckling (5%) samt Resursbas (50%). Under 
strategiperioden har portföljen för stödområde 2 och 3 etablerats vilket har resulterat i att utfallet för 
2021 landade nära operationaliseringens plan. Utfallet inom kapacitetsutveckling blev dock något lägre 
än planerat. Detta beror framför allt på förändringar i genomförandet av de 
kapacitetsutvecklingsprogram som genomförs av svenska myndigheter.  

Av portföljens 216 pågående insatser är det ungefär hälften som utgörs av insatser som följer Sidas 
system för insatshantering och därmed ger utslag i Sidas statistik för uppföljning mot resultat. Flertalet 
insatser inom målområde fyra, Resursbas, hanteras som förenklade insatser därför att de är inriktade 
på sekundering av personal. 

Strategins tydliga fokus på kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder bidrar till att skynda på 
genomförandet av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Portföljen innehåller insatser som 
bidrar till samtliga mål inom Agenda 2030. Mål 16 och 17 utgör förutsättningar och medel för agendans 
genomförande, mot dessa två mål kopplas en majoritet av portföljens insatser och finansiellt utfall. Av 
portföljens samlade insatser bidrar 51 insatser och 180 Mnkr mot mål 16, följt av 48 insatser, 175 
Mnkr/utfall mot mål 17. Med 68 Mnk/utfall kommer mål 1 (ingen fattigdom) på tredje placering. Utgår 
man istället från antal insatser är det mål 5 (jämställdhet) med 32 insatser som delar tredje platsen.  

Verksamheten inom strategin genomsyras av ett systemansats vilket betyder att det finns en 
målsättning att inkludera en bredd av aktörsgrupper som offentlig sektor, civila samhället, näringslivet 
och akademin för att angripa komplexa samhällsutmaningar. 

 

Perspektiven23 omhändertas inom portföljen samt genom dialog och kapacitetstärkande insatser 
riktade till partners. Sida uppmärksammar samtliga perspektiv i samband med beredning och 
insatshantering, specifika insatser är direkt och ämnesmässigt kopplade till tematiska prioriteringarna. 

Fattiga människors perspektiv på utveckling är det centrala perspektivet vilket utgår från en 
mångdimensionell syn på fattigdom, det vill säga kvinnors och mäns, flickors och pojkars brist på 
resurser, makt och röst, valmöjligheter och mänsklig säkerhet. Den globala karaktären på strategin gör 
att verksamheten i första hand fokuserar på de förutsättningar och den utvecklingskontext som 
påverkar människor som lever i fattigdom. Den indirekta målgruppen är alltid människor som lever i 
fattigdom, men tillämpningen av perspektiven har skett på olika sätt för strategins målområden. 

 

Rättighetsperspektivet tillämpas genom ambitionen att principerna för rättighetsperspektivet 
genomsyras i alla Sidas partnerskap och att partners har kunskap om hur ett rättighetsperspektiv 
integreras i verksamheten. Systemansatsen fungerar som en metod för att stärka både 
medborgare/grupper (rättighetsbärare) och relevanta statliga aktörer (ansvarstagarna). Ett exempel på 
detta är insatsen med Karolinska Institutet som i programmet involverar en bredd av aktörer både för 
att identifiera samhällsutmaningar och i samskapade agera för att finna och utveckla gemensamma 
lösningar.24 Utifrån Sidas policy markörer är ca 55 % av portföljens insatser inriktade på att bidra till 

 

23 De perspektiv som ingår är fattiga människors perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet samt de tre tematiska 

perspektiven: ett jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och ett konfliktperspektiv. 

24 Insatsnummer 14353 - Karolinska Institutet - Capacity development programme in fragile states 
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demokrati och mänskliga rättigheter. Intern statistik och policy markörer används för att ge en bild av 
portföljens tematiska utveckling.  

 

Jämställdhetsperspektivet är det perspektiv som med 40 % har starkast genomslag i portföljen. 4 % har 
jämställdhet som huvudsakligt syfte. Miljö och klimatperspektiv är integrerat i ungefär en tredjedel av 
portföljens insatser, varv 11 % har miljö  som huvudsakligt syfte. Även om det inom portföljen 
rapporteras en svag ökning av miljöintegrering behöver denna trend fortsätta. I den fördjupade 
strategiöversynen identiferades att metodutvecklingen inom strategin har visat att det finns behov av 
att utveckla nya arbetssätt som stärker en samlad effekt av miljö- och klimatarbetet, inklusive biologisk 
mångfald. Konfliktperspektivet har under perioden fått ökat fokus, bland annat i nya insatser med 
inriktning på fragila stater och konfliktmiljöer. Närmare en fjärdedel av portföljens insatser har konflikt 
som delsyfte, detta är en ökning från 17 till 22 % under året. 

 

Förändringar i kontexten har medfört utmaningar i genomförandet vilket i sin tur har påverkat 
sannolikheten att insatserna når sina mål. Framförallt är det genomförande av insatser inom målområde 
1 som har påverkats negativt. Det handlar om begränsningar av resor, fysiska möten och utebliva 
erfarenhetsutbyten. I särskilda fall då besök till Sverige eller fysiska möten varit avgörande har program 
avstannat. För insatser med fokus på innovation, lärande och mobilisering av resurser och kapital 
bedöms det som mycket troligt att insatsernas mål uppnås. I vissa fall har målen reviderats, då de har 
anpassats för att möta nya utmaningar. För en majoritet av de insatserna som har bedömts under året 
är det dock troligt eller mycket troligt att målen nås. 

 

Sammanfattande analys 

Inom strategin stöds verksamhet som stärker institutioner, utvecklar nya former för samverkan och 
innovativa lösningar, möjliggör lärande och som utvecklar och breddar den svenska resursbasens bidrag 
till utvecklingssamarbetet. I denna verksamhet utgör den normativa dialogen ett verktyg för att påverka 
våra partners och andra aktörer i en riktning som ligger i linje med svenska prioriteringar. 
Myndighetsnavet har exempelvis bistått med analyser kring antikorruption, rättighetsbaserad ansats 
och jämställdhet för myndigheter som Statistikmyndigheten (SCB), Arbetsförmedlingen och Polisen. 
Syftet har varit att berika diskussionen kring dessa frågor samt säkerställa att ett gemensamt språkbruk 
används i utvecklingssamarbetet. Genom att stärka den svenska resursbasen har vi fortsatt att utveckla 
vår strategiska samverkan och säkerställa att svenska prioriteringar har fortsatt genomsyra den ökande 
svenska representationen.  
 
Flera lärdomar har identifierats genom den externa följeutvärderingen av strategin som genomförts av 
konsultfirman FCG. Utvärderingen visar bland annat att närvaron hos lokala partner/facilitatorer samt 
Sidas flexibilitet och ansats (närhet, dialog, tätt samarbete med partners) är två huvudorsaker till 
anpassningar som har säkerställt programgenomförandet under pandemin. FCG pekar även på 
möjligheter att möta pandemins negativa ekonomiska effekter genom mer kreativt samarbete mellan 
strategins stödområden. Att utforska finanisering utöver biståndet, vilket framför allt genomförs inom 
stödområde 2 och 3 kan tydligare kopplas till övriga stödområden. Dessutom kan fokuset på 
metodutveckling, innovation och partnerskap i målområde 2 och 3 förstärkas genom att länkas till 
stödet till kapacitetsutveckling i målområde 1. 25  Perspektiven har genomslag i portföljen men 
integreringen av miljö och klimatperspektivet behöver stärkas ytterligare.  
 

 

25 Lessons from adjustments and finding the “new normal”, 2021, FCG, final report mini-assignment, sid 14.  
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Förändringsteorin har återbesökts under året och de tre ledstjärnor som utgör det gemensamma 
utgångsläget bedöms som fortsatt relevanta, i genomförandet av strategin avser Sida att:  

• Engagera nya aktörer och arbeta i partnerskap så att vi är fler som siktar mot samma håll. 

• Mobilisera ny finansiering och påverka befintliga resurser, policys och genomförande så att de 
bidrar till hållbar utveckling. 

• Generera ny kunskap, ökad kapacitet, nya lösningar och lärande för dagens och morgondagens 
utmaningar. 
 

Tabell 3A Utbetalade medel och antal insatser per stödområde 2021 

Stödområde Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

CAPDEV2018d - En bred svensk resursbas 353,8 153,0 

CAPDEV2018a - Kapacitetsutveckling 195,4 43,0 

CAPDEV2018b - Samverkan och partnerskap 92,0 19,0 

CAPDEV2018c - Innovativa metoder och arbetsformer för 

utvecklingssamarbete 

35,8 16,0 

Ej tillgänglig 2,0 1,0 

CAPDEV2018e - Utfasning 0,0 1,0 

 

Tabell 3B Utbetalade medel och antalet insatser per globalt mål (Agenda 2030)  

Mål Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 277,2 57,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 245,0 55,0 

1 - Ingen fattigdom 130,7 25,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 73,4 24,0 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 63,0 27,0 

5 - Jämställdhet 62,8 36,0 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 61,5 24,0 

99 - Ej applicerbart 58,1 26,0 

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 49,4 14,0 

15 - Ekosystem och ekologisk mångfald 48,9 13,0 

10 - Minskad ojämlikhet 40,3 16,0 

12 - Hållbar konsumtion och produktion 34,2 6,0 

2 - Ingen hunger 25,9 17,0 

4 - God utbildning för alla 21,7 7,0 

6 - Rent vatten och sanitet för alla 16,9 3,0 

7 - Hållbar energi för alla 11,4 3,0 

14 - Hav och marina resurser 10,6 5,0 

11 - Hållbara städer och samhällen 9,3 2,0 

 

Tabell 3C sannolikhet att insatserna når sina mål  

Sannolikhet Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

Troligt 790,9 30,0 

Information Saknas 130,8 26,0 

Mycket troligt 217,2 10,0 

Ej bedömningsbart 25,3 3,0 
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3.2 Stödområde 1: Kapacitetsutveckling 

Mål 1.1: Stärkt institutionell kapacitet hos aktörer i partnerländer för hållbar utveckling och 
fattigdomsminskning 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen har ingen tydlig riktning. Utvecklingen har delvis gått bakåt (redan svaga statsförvaltningar 
har ytterligare försvagats som en följd av pandemin) och delvis framåt (insikten om vikten av lokal 
kapacitet och behovet av institutionsutveckling har ökat). För första gången sedan SDG-målen antogs 
2015 har det globala genomsnittliga SDG-indexet sjunkit, främst beroende på ökad fattigdom och 
arbetslöshet under 202026. Det är ett faktum att Covid-19 har inneburit ett stort bakslag för hållbar 
utveckling (miljömässig, social och ekonomisk) såväl globalt som i Sveriges samarbetsländer. 
Institutionella brister och begränsad kapacitet fortsätter att försvåra för statsförvaltningar i låg- och 
medelinkomstländer att leva upp till sina åtaganden gentemot medborgare på ett jämlikt och 
transparent sätt.  

Relevans  

 

Portföljen är delvis relevant. Det kan konstateras att de flesta insatser, tack vare huvudsakligen digitala 
genomförandeformer och trots pandemin, har fortsatt att generera förväntade resultat.27 Pandemin 
har samtidigt orsakat förseningar i implementeringen av vissa insatser och ett fåtal insatser har helt eller 
delvis avstannat. Samtliga ITP-program har gjort framgångsrika omläggningar till virtuell miljö, men 
svårigheter med rekrytering och genomförande av förändringsprojekt har fortsatt. Partnerländer och 
organisationer har behövt prioritera om. Kapacitetsutveckling har ibland prioriterats ned och 
resurssättning vad gäller tid och finansiering av förändringsprojekt har sinat. Totalt 24 insatser bidrar till 
att fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar i samarbetsländerna får ökad tillgång till jämlik och 
transparant samhällsservice. Insatserna är fördelade på 3 multilaterala insatser, 3 insatser kopplade till 
civilsamhället, 3 upphandlade insatser, 11 insatser som utförs av andra svenska myndigheter samt 4 
insatser kopplade till universitets- och högskolesektorn.  

Sida har de senaste åren successivt styrt portföljen mot ett allt tydligare fokus på breda strukturella 
resultat på institutions- och systemnivå. Detta innebär konkret högre krav på att genomförande partners 
samverkar med/eller ökar lokal och regional närvaro i länder och regioner där de verkar. Lokal närvaro 
har ökat och visat sig vara en framgångsfaktor vid omställningen av insatser i kölvattnet av pandemin28. 
Detta har medfört nya administrativa och juridiska utmaningar för vissa partners, i synnerhet svenska 
myndigheter. Exempelvis har MSB genom programmet ITP Disaster Risk Management svårt att anställa 
personal i samarbetsländerna. Sidas Myndighetsnav ska försöka lösa ut denna fråga under 2022 för att 
underlätta administrationen för andra svenska myndigheter som är genomförarande partners.29  

Flera insatser fortsätter att ha ett tydligt fokus på demokratiutveckling och rättstatens principer. Sida 
har exempelvis genom sitt stöd till programmet ITP Självreglerande ramverk för demokratisk 
mediautveckling bidragit till framsteg till fördel för yttrandefrihet och mediefrihet, en grundpelare för 
främjandet av demokratisk samhällsstyrning, anti-korruptionsarbete och säkerställande av de mänskliga 

 

26 Sustainable Development Goals Report 2021, 2021, UN Department of Economics and Social Affairs, sid 13 följt av sidorna 

20, 21, 31. 

27 Report on the New Normal (mini-assignment within the ongoing evaluation project of the strategy), s. 14, 001556/22 

28 Hagelsteen, M., Becker, P. & Abrahamsson, M. 2021. Troubling partnerships: Perspectives from the receiving end of capacity 

development, International Journal of Disaster Risk Reduction 59 (2021), s. 5-6 och 9 

29 Protokoll från årsmötet mellan Sida och MSB betr. ITP Disaster Risk Management, s. 4, 041835/21 
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rättigheterna. Införandet av undantagstillstånd på grund av pandemin har i flera länder inneburit ett 
bakslag för yttrandefriheten. Ett exempel på positiva framsteg trots detta är Zimbabwe där en bredd av 
aktörer, inklusive deltagare från programmet, bidragit till pågående reformprocesser genom 
framtagandet av lagförslag i enlighet med konstitutionen som garanterar yttrandefrihet, mediefrihet 
och tillgång till information. Detta för att ersätta lagstiftning som begränsat grundläggande fri- och 
rättigheter.30  

Mål 1.2: Förbättrade möjligheter och stärkt kapacitet för aktörer i partnerländer att 
genomföra, följa upp och delta i global dialog om Agenda 2030 

 

Utvecklingstrend  

 

Utvecklingen har ingen tydlig riktning, som tidigare har nämnts, insikten om vikten av lokal kapacitet 
och behovet av institutionsutveckling har ökat i samarbetsländerna. Covid-19 har ytterligare förstärkt 
behovet av aktuell data för att både bekämpa virusets spridning och omedelbara effekter, men också 
för hållbart beslutsfattande för fattigdomsminskning och mänskliga rättigheter, baserat på 
evidensbaserade kvantitativa studier31. Trots att framsteg har gjorts avseende både metoder och 
insamling av data återstår stora gap och tidsförskjutningar i den internationella statistiken. Nationella 
statistikbyråer spelar en nyckelroll i SDG-uppföljningen parallellt med global datainsamling som 
kombineras med omfattande kapacitetsutveckling på nationell nivå. Kombinerat med ett ökat behov av 
tillförlitlig datainsamling finns det en efterfrågan att öka kapaciteten för genomförande och uppföljning 
av Agenda 2030 (i detta ingår kapaciteten för låg- och medelinkomstländer att delta i dialog och 
förhandlingar på såväl regional som global nivå). 

Relevans  

 

Portföljen är relevant. Sida har steg för steg inlett finansiering av kapacitetsutvecklingsinsatser som 
stöder statistik- och datainsamling. Detta för att öka kapaciteten för genomförande och uppföljning av 
Agenda 2030 (evidensbaserat beslutsfattande baserat på kvantitativ data)32. Vidare kopplat till 
utvecklingsfinansieringsagendan har Sida kompletterat portföljen med ett samarbete med UNDP om 
nationella finansieringsramverk (INFF) i linje med Addis Abeba Action Agenda. Med utgångspunkt i 
nationella planer och processer stärks landets kapacitet att svara upp mot utmaningar kopplade till 
mobilisering av kapital och resurser för de hållbara utvecklingsmålen. Totalt 5 insatser bidrar till att 
stärka kapaciteten för aktörer i partnerländer att genomföra, följa upp och delta i global dialog om 
Agenda 2030. Insatserna är fördelade på 4 multilaterala insatser, 1 insats som utförs av en annan svensk 
myndighet samt 1 insats kopplad till universitets- och högskolesektorn.  

Vad gäller insatsen ITP Jämställdhetsstatistik som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB) innebär 
pandemin i kombination med en svår politisk situation i vissa av de deltagande länderna (Etiopien, 
Tanzania, Uganda och Zambia) svårigheter att genomföra programmet på ett tillfredställande sätt med 

 

30 NIRAS, FOJO Media Institute, Global Reporting & IMS. International Training Programme on Media Self-Regulation in a 

Democratic Framework - Yearly report (2021), s. 73, 042473/21; Government of Zimbabwe. 2020. New Freedom of 

Information Bill repeals AIPPA – Inter-Ministerial Taskforce (imt.gov.zw). (Hämtad 2021-12-17) samt UNESCO. 2020. 

Protecting Freedom of Expression during the COVID-19 crisis: UNESCO issues Guidelines for Judicial Operators. (Hämtad 

2021-12-17) 

31 Se t.ex. International Development Innovation Alliance (IDIA) (idiainnovation.org) 

32 ITP 307 Jämställdhetsstatistik, 54120027; Oxford poverty and human develpment initiative (OPHI) 2021-2025, 14547 samt 

Paris 21 and SCB partnership – SDG capacity development, 13098 

http://imt.gov.zw/new-freedom-of-information-bill-repeals-aippa/
http://imt.gov.zw/new-freedom-of-information-bill-repeals-aippa/
https://en.unesco.org/news/protecting-freedom-expression-during-covid-19-crisis-unesco-issues-guidelines-judicial
https://www.idiainnovation.org/
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mätbara resultat. Dålig internetuppkoppling gör det svårt att bibehålla, engagera och motivera de 
enskilda deltagarna. Samtidigt har  (SCB) gjort vissa ansatser att utveckla olika digitala verktyg och 
plattformar som på sikt kan bidra till att återskapa momentum i programmet.33  

Vad gäller att öka kapaciteten för genomförande och uppföljning av Agenda 2030 finansieras exempelvis 
ett brett programstöd genom United Nations Institute for Training and Research (UNITAR:s)  Strategic 
Framework Fund (SFF). SFF bidrar till en bred palett av institutionsutveckling i låg- och 
medelinkomstländer med bäring på miljö, klimat, ekonomisk utveckling, social utveckling och 
fredsbyggande. Det är emellertid svårt att påvisa hållbara resultat över tid efter det att de enskilda 
programmen inom ramen för SFF har avslutats. UNITAR har dessutom hittills uppvisat svårigheter att 
övertyga andra givare att bidra till SFF. UNITAR behöver vidare stärka upp sin interna styrning och 
kontroll, bland annat genom ett digitalt komplett ekonomistyrningssystem samt stickprov av finansiella 
flöden och intern styrning baserat på principerna för risk och väsentlighet.34 Ett programstöd till United 
Nation Volunteers programme (UNV) genom Special Voluntary Fund (SVF) stöttar medlemsstaterna 
med volontärer för att implementera Agenda 2030. UNV rapporterade under 2021 att de uppfyllt i 
princip alla indikatorer för 2020 som identifierats för att mäta de uppsatta målsättningarna.35  

Insatsen som är ett samarbete mellan PARIS21 och SCB har bland annat bidragit till att identifiera och 
kommunicera exempel där data och statistik har bidragit till förbättringar mot indikatorer i Agenda 2030 
(www.dataforchange.net). Kampanjen skapade möjligheter för länderna att själva identifiera hur data 
och statistik kan användas för att följa upp mot Agenda 2030 i syfte att öka evidensbaserade beslut och 
uppföljning. Kampanjen lanserades på UN World Data Forum i oktober 2021 och syftar till att öka 
dialogen kring uppföljning av Agenda 2030.36 

3.3 Stödområde 2: Samverkan och partnerskap  

Mål 2.1: Stärkt partnerskap och ledarskap, ökad kunskap och engagemang hos en bredd av 
aktörer, inklusive svenska, som kan bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030. 

Utvecklingstrend  

 
Utvecklingen har ingen tydlig riktning. Generellt sett har förutsättningarna försämrats för många aktörer 
som vill bidra till Agenda 2030.37 Bakom den negativa trenden ligger pandemin, krympande ekonomier, 
minskat demokratiskt utrymme och begränsade möjligheter för aktörer att bygga relationer som leder 
till ökad samverkan och nya partnerskap.38 En samtidig positiv trend är tecken på ökad förståelse för 
nytänkande, inkluderande partnerskap, resiliens och villighet att ta risk.39 Intresset för hållbara 
investeringar har ökat.40 41  

 

33 Uppföljning ITP jämställdhetsstatistik, anteckningar från möte 2021-09-02, s. 1-3, 043033/21 

34 Sammanfattande resultatuppdatering, s. 2-6, 026903/21 

35 United Nations Volunteers – report of the Administrator (1 April 2021 – DP/2021/25). 

36 PARIS21 och SCB Global programme to develop capacity in data and statistics TRAC insatsnummer 13098 

37 Sustainable Development Report 2020, juni 2021, UN Department of Economics and Social Affairs. 
38 Social Partnership in the times of the COVID-19 Pandemic, The Global Deal, OECD, Report April 2020. 
39 Sustainable Development Report 2020, juni 2021, UN Department of Economics and Social Affairs.  
40 Se t.ex.  ESG index funds hit $250 billion as US investor role in boom grows (cnbc.com) - In the U.S., which has lagged 

Europe in ESG investing, assets in sustainable index funds have quadrupled in the last three years and now represent 20% of 

the total. BlackRock CEO Larry Finks annual letter to CEOs: From January through November 2020, investors in mutual 

funds and ETFs invested $288 billion globally in sustainable assets, a 96% increase over the whole of 2019 
41 Why It's Time To Prioritize ESG Initiatives In Your Business (forbes.com) 

https://url11b.mailanyone.net/v1/?m=1mxPSM-0003cg-5n&i=57e1b682&c=9O-LEhtidzCEo257WT2xlleVKLc7qAI60uTgA4hUcbdhCXszexkJEPVTTS9A_jKXQGtkxxHc50blq5fb3FAdvDmgWcWN-fWXvLjQ1pDFRl9aorec5IKbxU5jcGM5ti0xRyYRCWA6zwhu5eg1nlvkeowZnwEkNIrpka5NLZg59zCTZZTSxRfmdzAq73Zjrh-92esBPuu-se2TEtOVuz4vtSgi5hgcsFljJgINwVACJlg
https://www.cnbc.com/2020/09/02/esg-index-funds-hit-250-billion-as-us-investor-role-in-boom-grows.html
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/02/10/why-its-time-to-prioritize-esg-initiatives-in-your-business/
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Relevans  

 

Portföljen är relevant. Sida bedömer att portföljen  svarar upp mot behoven i kontexten, strategins mål 

samt uppnår resultat enligt insatsernas mål, genom att engagera och stärka fler aktörer, även om det 

blivit svårare att bedöma portföljens sammantagna relevans mot den negativa utvecklingstrend och nya 

behov som pandemin medfört. Totalt 19 insatser är fördelade på 8 multilaterala organisationer eller 

givarsamfund, 2 insatser kopplade till civilsamhället, fackliga- eller medlemsorganisationer, lokala 

partner, 4 insatser inom offentlig sektor, 4 insatser kopplade till universitets- och högskolesektorn, 

tankesmedjor eller liknande, samt 3 insatser med näringslivsaktörer. Sida bedömer att de flesta av 

insatserna sannolikt kommer att nå målen. 

Insatser prioriteras inom tre områden i) näringslivet och finansiella aktörer,  ii) andra nya 

aktörer/initiativ och iii) samverkan för ökad kunskap och stärkt ledarskap.  

i) Samarbetet med näringsliv och finansiella aktörer bidrar till att forma nya lösningar för hållbar 

utveckling som är självbärande bortom utvecklingssamarbetet. Ett exempel är  Swedish Investors for 

Sustainable Development (SISD).42 Under året har bl.a.  en strategisk investerarledd grupp bildats för att 

främja investeringar med fokus på SDG 15 och biologisk mångfald. Statsministern lyfte fram SISD som 

exempel på partnerskap med privata sektorn på UN Global Compacts Impact Forum i september 2021.  

Sida prioriterar normgivande kunskapsutveckling i samarbete med privata sektorn där ett exempel är 

stödet till  Ethical Trading Initiative (ETI) - Under 2021 etablerade ETI arbete inom fyra nya områden - 

transport, livsmedel, tvångsarbete i Kina, samt riskgrödor - för att förbättra etiska inköp och upphandling 

i globala leverantörsled.43 På global nivå bidrar Sverige till policyutveckling inom de globala 

investeringssystemen av reglerare, utvecklingsbanker och andra aktörer inte minst genom arbetet med 

Global Investors for Sustainable Development (GISD) (se vidare 2.2). 

ii) Agendans globala partnerskap för hållbar utveckling har stärkts med nya parter som utvecklar ny 

kunskap och tekniska lösningar som mobiliserar resurser för utveckling.  

Världsbankens SDG Fund utgör ett komplement till övriga samarbeten genom att stärka Världsbankens 

arbete med ett fördjupat fattigdomsperspektiv. Fonden erbjuder katalytisk finansiering av strategiska 

verksamheter i samarbete med över 250 aktörer, bl.a. FN-organ, lokala organisationer och ministerier, 

privatsektorn, akademin och civilsamhället. The Refugee Investment and Matchmaking Platform (RIMP) 

är exempel på ett innovativt samarbete som samlat mer än 200 partners, som UNHCR, Rockefeller 

Foundation, Ikea Foundation med flera. 44 Under 2020 stöttade initiativet företag i Jordanien att skapa 

mer än 1770 nya jobb och säkra 156 MUSD i åtaganden för investeringar för flyktingar i landet.  

iii) KAPAME möjliggör policy och kunskapsutveckling som gör verksamheten mer innovativ och 

framåtblickande bl.a. genom samarbete med tankesmedjor och liknande. Ett exempel är Sidas stöd till 

Center for Global Development (CGD), som genom innovativ ekonomisk utvecklingsforskning driver 

strategisk och normativ påverkan för bättre resultat och biståndseffektivitet.. För andra året i rad stod 

 

42 Swedish Investors for Sustainable Development (SISD), Trac insatsnummer 14060 

43 Ethical Trading Initiative (ETI), Protokoll och bilaga, dox nr 001228/22 

44 Insats no 12318 World bank group partnership fund for SDGs 
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Sida, tillsammans med CGD värd för årets Development Leaders Conference som globalt samlade ett 

60-tal ledare - mestadels andra bilaterala givare.45  

Genom KAPAME bidrar Sida också till stärkt partnerskap, ledarskap och engagemang hos en bredd av 

aktörer i hela världen. Ett exempel är Sidas kärnstöd till Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN) som bidrar till praktisk problemlösning för hållbar utveckling i allt fler länder. SDSN har nu 41 

nätverk på nationell och regional nivå, som samordnar över 1 500 medlemsinstitutioner i över 160 

länder.46 

The U4 Anti-Corruption Resource Centre47  bidrar till förändrade normer genom ökat utbyte av kunskap, 

expertis, tekniska och finansiella lösningar  mellan aktörer  från lokal till global nivå. U4 rapporterar en 

ökad efterfrågan av kunskapsutbyte och stöd inom korruption och korruptionsbekämpning baserad på 

forskningsresultat.48 Korruption kopplad till pandemin har utvecklats till ett nytt sakområde vilket även 

har stärkt organisationens relevans och globala antikorruptionsarbete. Ökad transparens kring 

klimatfinansiering är ett annat prioriterat arbetsområde.49  

3.4 Stödområde 3: Innovativa metoder och arbetsformer för 
utvecklingssamarbete 

Mål 3.1: Ökad tillgång till och stärkt genomslag för innovativa samverkans- och 
finansieringsformer och metoder. 

Utvecklingstrend  

 

Utvecklingen går framåt. Behovet av innovation och att arbeta med andra, och nya, metoder påtalas allt 
tydligare inte minst med anledning av pandemin och dess konsekvenser.  Via det arbete som genomförts 
för att möjliggöra strategimålet har en rad möjligheter identifierats. Det kan dels handla om att arbeta 
med andra, och fler, partners men också om att skapa samarbeten på nya sätt. Att bygga denna typ av 
samarbeten är tidskrävande, inte minst då det ofta finns en rad formella hinder att hantera. 

Relevans  
 

Portföljen är delvis relevant. Sidas bedömning är att portföljen delvis svarar upp mot behoven i 
kontexten samt strategins mål. Portföljen består i nuläget av cirka 10 insatser50 och volymen uppgår till 
nära 36 MNSEK vilket motsvarar 5,3 % av den årliga strategidelegeringen.   

Under 2021 har ett skifte skett vad gäller portföljens innehåll och utformning. Mängden medel som går 
till innovationsarbete hos partner har ökat, bland annat genom det lärande partnerskap om 
systeminnovation som påbörjats.51 Via partnerskapet tillgängliggörs en fond där aktörer har möjlighet 
att ansöka om medel för systeminnovationsförsök, det vill säga att ansatsen eller någon del av ansatsen 

 

45 https://www.cgdev.org/tags/development-leaders-conference 

46 Six-month Progress Report of the SDSN, 1 January 2021 – 30 June 2021, Dox nr 044046/21 

47 U4, home page: U4 Anti-Corruption Resource Centre 

48 U4, årsrapport 2021: Dox 001113/22 

49 Sida’s sammanfattande resultatrapport: Dox 039481/21 

50 Om även stödjande insatser så som revsioner och utvärderingar inkluderas uppgår antal insatser till 16.  

51 Insats 13913- Lärandepartnerskap om systeminnovation med Climate KIC 

https://www.cgdev.org/tags/development-leaders-conference
https://www.u4.no/
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testas på en aktivitet eller i ett nytt projekt. Dock är det i nuläget inte möjligt att se vilka resultat detta 
partnerskap lett till då partnerskapet nyligen påbörjats.  

Det arbete som sker inom ramen för Power Afrika har under 2021 utvecklats ytterligare och i början av 
året beslutades om ett nytt uppdrag avseende perioden 2021-2030. Det utforskande arbetet inom 
projektet finansieras delvis via KAPAME och under 2021 har initiativ etablerats bland annat med 
inriktning på tillgång till rena matlagningsbränslen.  Möjligheten att utveckla fler och mer riktade 
garantiinsatser, som understödjer gåvofinansierade insatser,  och bidrar till att snabba på finansieringen 
av förnybar energiinvestering i Afrika har också utforskats under året. Arbetet resulterade i  en utlysning 
i vilken 15 förslag inkomit. Flera av dessa kommer att hanteras vidare och beredas under 2022 med 
finansiering av den regionala strategin med Afrika söder om Sahara. 

Genom givargruppen för innovation, International Development Innovation Alliance, (IDIA), där Sida är 
medlem, har kunskap om innovativa metoder och ansatser producerats , dokumenterats och spridits till 
aktörer i det globala utvecklingssamarbetet. Bland annat har en vägledning för att stärka ekosystem för 
innovation på landnivå producerats och börjat användas av Foreign, Commonwealth & Development 
Office (FCDO).  Ett annat exempel är en rapport om hur innovation kan tas till storskalig användning 
genom det offentliga hälsosystemet på landnivå. Med IDIA:s hjälp kunde WHO:s innovationsteam 
utveckla en innovationsstrategi för hela WHO som också antogs 2021.   

Tidigare har flertalet av de projekt som startats inom ramen för Sidas innovationslabb, Sidalabbet 
finansierats via strategin. Sedan 2020 drivs och finansieras labbets verksamhet som ett av fyra 
verksamhetsövergripande förändringsprogram med resurser från Sidas budget för strategisk utveckling. 
Etableringen av Sidalabbet är ett viktigt resultat av arbetet med strategimålet och har bidragit till att 
sprida innovativa arbetsformer i Sidas verksamhet. Labbet har bland annat utvecklat prototyper till nya 
lösningar kring mobilisering av kapital och engagemang för Agenda 2030 i direkt samskapande med 
nyckelintressenter och målgrupper – så kallad användardriven innovation. Investerare, 
diasporagrupper, sociala entreprenörer, civilsamhällesorgsanisationer och miljö- och klimatinstitutioner 
i partnerländer är exempel på användare som aktivt deltagit i arbetet.52 En av de viktigaste lärdomarna 
från labbet har varit att det behövs en ny typ av analys i strategiprocessen som tydligare identifierar 
behov av utforskande och innovation för att hitta alternativ till existerande samarbetsformer. En annan 
slutsats är att Sida kan spara tid och resurser genom tidig och aktiv  involvering av intressenter i 
utformningen av nya initiativ och satsningar, exempelvis genom intervjuer om insikter och behov. 

3.5 Stödområde 4: En bred svensk resursbas  

Mål 4.1: Stärkt kapacitet och lärande inom svensk resursbas för internationellt 
genomförande av Agenda 2030 

 

Utvecklingstrend  

 

Utvecklingen går framåt. Som följd av Covid-19  har omställningen från fysiska träffar för lärande till 
digitala arrangemang gått snabbt. Arrangörer har utvecklat och förbättrat digitala metoder för att stärka 
lärande och deltagare har anpassat sig till den nya lärmiljön. Det digitala formatet har lett till att SPF 
ökade antalet arrangemang (+ 12 %) och att deltagare ökade med 44 % till cirka 1 600 personer. De 
positiva erfarenheterna gör att digitala möjligheter fortsätter att utvecklas.  

Relevans  

 

52 Lärdommar från Sidalabbet 2021 _Bland annat Investeringslabbet inom ramen för SISD- Dox 000121/22 
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Portföljen är relevant. Sida har justerat  verksamheten för att svara på de behov som uppstått till följd 
av Covid-19. Portföljen består av 31 insatser, vilket inkluderar SPFs verksamhet samt drift av Sidas 
kursgård i Härnösand. 12 av insatserna i denna portfölj avser BBE tjänster som bidrar dels till detta 
delmål samt till delmål 4.3.  

SPF har under året skapat förutsättningar för svenska aktörer och deras parters att bidra till 
utvecklingssamarbetets mål i digitala arrangemang. Genom att säkerställa engagemang och deltagande 
av flera personer från samma organisation skapas bättre förutsättningar för ett organisatoriskt lärande. 
Den svenska resursbasens partners deltar i globala lärevent i syfte att öka det ömsesidiga lärandet och 
främja nya partnerskap. Ett exempel är ”Gender, Environment and Climate” vilket är ett samarbete med 
UNEP i Kenya, Swedish dialogue Insitute for the Middle East and North Africa i Jordanien, UN 
Women  och Stockholm Environment Institute, Thailand.  

 

Mål 4.2: Ökad svensk representation på strategiska tjänster i internationellt 
utvecklingssamarbete  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen går framåt. Sida fortsätter öka den svenska representationen och har under 2021 haft 250-
28553 personer utsända genom sina olika sekunderingsprogram. Bland Sidas partnerorganisationer 
växer intresset för  svenska experter inom prioriterade områden. Sida fortsätter att utveckla samarbetet 
med svenska myndigheter för att bredda resursbasen och få tillgång till fler ämnesexperter vilket 
efterfrågas från multilaterala organisationer. Under 2021 påbörjades dialog med bland annat 
Havsmyndigheten, Skatteverket, SMHI och Riksbanken inom ramen för det multilaterala seniora 
sekunderingsprogrammet, utöver de myndigheter som det redan finns avtal medi 

Framförallt har programmen med EU ökat med  det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 i åtanke. 
En ny målbild togs fram för Seniora Nationella Experter (SNE) 2021 där målet är att ha 25 sekunderingar 
ute 2023. Junior Professionals in Delegation (JPD) programmet ökade från 10 till 17 tjänster vilka 
påbörjade sina uppdrag i oktober 2021. 2021 rekryterades  14 nya seniora multisekunderade, 31 JPOs 
(inklusive 3 JPOs från partnerländer), 30 UNYV, 2 UNV Experter inom digitalisering samt 3 SARC.  

Relevans  

 

Portföljen är relevant och bidrar till måluppfylllelsen. Tjänster väljs i samråd med Sidas avdelningar och 
UD för att se till att de svarar på de behov som finns. 51% av Sveriges ODA kanaliseras via FN vilket gör 
sekunderingsprogrammen till ett viktigt verktyg i Sveriges påverkansarbete. Under Covid-19 har FN 
fortsatt vara närvarande i fält och arbetat vidare med implementeringen av sina program, något som 
många bilaterala givare inte kunnat göra i samma utsträckning. Genom tillförsel av personal bidrar Sida 
bland annat till FNs Covid-19 respons. Portföljen har för närvarande 160 insatser som utgörs av olika 
sekunderingsprogram med placeringar inom FN, Världsbanken, EU och OECD. Sida har effektiviserat 
insatshanteringen vilket lett till färre insatser men samma antal tjänster. Under 2021 gjordes ca 100 nya 
rekryteringar54. Varje placering bidrar till olika policyområden, beroende på den specifika tjänstens 
inriktning, respektive mottagande organisations mandat med fokus på implementering av Agenda 2030.  

 

53 Antalet varierar under året beroende på start och separationsdatum.  
54 Avser samtliga resursbasprogram för FN, Världsbanken, EU och OECD.  
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En ”tracerstudie” över JPO/SARC som tjänstgjorde mellan 2005 -2016 färdigställdes i december 2021. 
Undersökningen visade att 55,3% har fortsatt arbeta på en multilateral organisation efter JPO- eller 
SARC tjänstgöring, av dessa har 35% uppnått P5 nivå eller högre.55  

För att stärka deltagarnas kapacitet att bidra till den normativa dialogen har Sida fortsatt utveckla 
förberedande utresekurser med fokus på Sidas och Sveriges prioriteringar för utvecklingssamarbete. 
Sida har en målmedveten dialog med sina utsända om vikten av att hålla kontakten med Sverige/Sida 
samt att hålla sig uppdaterad om prioriteringar inom utvecklingssamarbetet. 

En preliminär presentation av Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) studien56 om de seniora 
sekunderingarnas bidrag till den normativa dialogen indikerade att merparten av personer som 
medverkat i studien ansåg att de haft stor eller ganska stor möjlighet att driva normativt 
påverkansarbete inom den organisation där de varit sekunderade. Å andra sidan anser JPD-deltagare 
att de inte haft tillräckligt med inflytande för att själva kunna föra normativ dialog. De framhåller att de 
kan bedriva viss påverkan på sina arbetsplatser, men att tjänsten är för junior för att framföra svenska 
prioriteringar i större sammanhang. Sida kommer fortsätta stärka budskapen och information om hur 
man kan föra normativ dialog på olika nivåer.  

Utgångspunkten för sekunderingar fortsätter följa svenska prioriteringar, såväl tematiska som 
geografiska, eller frågor där Sverige har särskilt intresse. Till exempel har SNE- tjänsten som samordnare 
på INTPA inom Team Europa och Working Better Together fått alltmer betydelse. Dessutom har viktiga 
sekunderingar inom antikorruption, hälsosektorn, nexus och digitalisering tillkommit. Digitalisering har 
även varit fokus för en specialsatsning med UNV Experter. Vidare har Sida haft tematisk inriktning på 
miljö/klimat och biologisk mångfald, tex sekunderades en miljöexpert till UNICEF placerad i Turkiet för 
att arbeta med miljö/klimat och barnhälsa i regionen och ett flertal UNYV rekryterades med denna 
inriktning.   

Med anledning av barnmorskans år 2020 utvecklade Sida i samarbete med UNV, UNFPA, WHO och 
svenska barnmorskeförbundet en speciell resursbasinsats som fokuserade på barnmorskor för 
tjänstgöring inom FN. De svenska barnmorskorna har under det gångna året arbetat både kliniskt som 
barnmorskor samt med policyfrågor med fokus på  sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
på lokal och global nivå. De har bidragit med kapacitetsutveckling på lokal nivå samt stöttat 
hälsoministerier i att utveckla kapacitetsutvecklingsplaner samt bidragit till globala initiativ kring 
vårdkvalitet.    

Mål 4.3: Ökad användning och återföring av svensk kompetens och erfarenheter inom 
internationellt utvecklingssamarbete.   

Utvecklingstrend  

 

Utvecklingen går framåt. Sida har fortsatt stärka återföring av kompetens inom Sida samt stärkt 
uppföljningen med de sekunderade på deras respektive tjänsteorter vilket bidragit till dialog som 
fokuserar på relevant lokal kontext. Sverige har sedan 2017 en utsänd Sida person vid svenska EU-
representationen i Bryssel, och sedan 2019 även vid FN-representationen i New York. Från och med 
2021 har Sida även en representant i Geneve. Detta bidrar till ökade kontakter med de sekunderade 
personer som är placerade på multilateralers HQ i dessa städer och därmed en ökad återkoppling med 
de utsända. I syfte att ytterligare öka användning och återföring av kompetens har Sida inlett ett arbeta 

 

55 FCG (2021) Former JPO and SARC Tracer Survey Results. 

56 EBA gjorde en preliminär presentation av sin undersökning för Sida och UD, 2 december 2021. Slutlit rapport inväntas i 

april 2022.  
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för att stärka kunskapshantering inom resursbasprogrammen för att bättre tillvarata kompetens och 
erfarenheter. 

Relevans  

 

Portföljen är relevant. Framför allt genom ett mer fokuserat arbete på kunskapshantering och 
systematisering av återföring. Portföljen består av 148 insatser, dessa sammanfaller till stor del med de 
insatser som bidrar till delmål 4.2. Insatserna bidrar till de delmålen i olika skeden av sin implementering. 
Under tillsättning av tjänster, under tjänsteperiod samt i samband med fortsatt tjänstgöring bidrar 
insatserna till delmål 4.2, medan deltagarna under tjänsteperiod samt efter hemkomst bidrar till delmål 
4.3. 13 av insatserna är BBE tjänster som bidrar till detta delmål efter avslutad tjänst.  

Det fortsatta arbetet med uppföljning med de sekunderade bidrog bland annat till starkare bidrag till 
den normativa dialogen. Till exempel bjöd UD/Sida för första gången in alla sekunderade till den årliga 
multidialogen då högprioriterade ämnen inom utvecklingssamarbete diskuteras. Detta bidrog till en 
dialog som förankrade sig i teman som är relevanta för både Sverige och våra samarbetspartners.  

EBA-studien indikerar även att Sida och Sverige inte i tillräcklig utsträckning tagit tillvara den kunskap 
och erfarenhet som hemvändande sekunderade har med sig när det återvänder till en tjänst i Sverige.  
För att säkerställa ett mer systematiskt institutionellt lärande från sekunderingsprogrammen har Sida 
börjat stärka kunskapshantering och uppföljning med utsända. Under 2022 ges det arbetet stärkt 
prioritet. 

Under sommaren har minst åtta seniora multisekunderingar återvänt till Sida/RK efter avslutad 
sekundering som därmed bidrar till återföring av kompetens och erfarenheter, totalt har 63 personer 
varit utsända och återkommit sedan programmets start 2014. Ytterligare 31 sekunderade befinner sig 
ute i tjänst under detta verksamhetsår. Tracerstudien som genomfördes 2021 visar att 88% av tidigare 
JPO och SARC fortsatt arbeta inom utvecklingssamarbete efter avslutad tjänst varav hälften i Sverige 
och hälften utomlands. 57 

BBE programmet som pausades 2019 kommer att avvecklas under 2022 då de sista deltagarna avslutar 
sina tjänster. Sida har påbörjat arbetet med att utveckla ett nytt program som har ambitionen att bidra 
till breddningen av resursbasen. Som ett första steg i utvecklingen av det nya programmet genomförde 
NIRAS, på uppdrag av Sida, en analys över befintliga sekunderingsprogram i Sverige. 58Studien 
undersökte även intresset bland svenska aktörer för ett nytt program samt förutsättningar och 
incitament till deras deltagande i ett sådant program. En bredd av aktörer inkluderades i studien, 
inklusive näringslivsaktörer och svenska myndigheter.  

4. Implikationer  

Sidas bedömning är att Sveriges stöd genom strategin är relevant inom samtliga stödområden. Trots de 
utmaningar som uppstått i kölvattnet av pandemin kan goda resultats påvisas. Under de fyra år strategin 
genomförts har portföljen anpassats och kontinuerligt utvecklats. De implikationer för genomförandet 
som presenteras nedan avser dels att förstärka möjligheterna till anpassning av portföljen under 
innevarande strategi, dels till att möjliggöra en flexibel och mer behovsanpassad inriktning av 
genomförandet i nästa strategi.  

 

57 FCG (2021) Former JPO and SARC Tracer Survey Results. 

58 NIRAS (2021-10-08) Förundersökning för nytt resursbasprogram: rapport. 
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• Vad gäller miljö- och klimat/biodiversitet har satsningar på nya insatser gjorts och området är 
fortsatt starkt prioriterat, i synnerhet vad gäller nya kapacitetsutvecklingsinsatser och/eller 
partnerskap för ökad biologisk mångfald. En ökning avseende både riktade insatser och 
integrering i verksamheten behövs, liksom ökad intern kompetens. Strategisk utvärdering och 
lärande om integrering av miljö och klimat kommer genomföras.  

• Vidare fortsätter portföljen successivt att inriktas mot insatser som har eller eftersträvar en 
tydlig systemansats59 i samarbetsländerna. Det har under pandemin blivit tydligt att lokala 
implementerande partners i samarbetsländerna är en förutsättning för att svenska 
avtalspartners (framförallt svenska myndigheter och upphandlade konsulter) ska  genomföra 
program som uppnår långsiktigt hållbara resultat. Sida kommer att utforska hur en 
systemansats utvecklas i insatser och i vilken utsträckning de uppnår resultat på systemnivå. 
Sida ska också undersöka hur relationer mellan central, regional och lokal nivå kan utvecklas. 

• Pandemin har fått oss att ställa om och utveckla nya metoder för lärande, vilket skapar 
möjligheter att nå ut till fler. För verksamheten som genomförs av SPF betyder det en möjlighet 
att inkludera den svenska resursbasens samarbetspartners som deltagare i globala lärevent i 
syfte att öka det ömsesidiga lärandet och främja nya partnerskap. Fortsatt osäkerhet vad gäller 
pandemins begränsande inverkan på resor och ambitionen att minska klimatavtryck, liksom 
vikten av att hushålla med statliga medel, medför dessutom att kapacitetsutvecklingsprogram 
och aktiviteter kopplade till partnerskap i allt större omfattning genomförs i samarbetsländerna 
och/eller regionalt istället för i Sverige. Å ena sidan har dessa digitala arbetsformer öppnat upp 
för ett mer omfattande deltagande. Å andra sidan medför digitala arbetsformer i vissa fall 
svårigheter för deltagande. Jämställdhetsperspektivet behöver beaktas då digitala arbetssätt 
medfört svårigheter framförallt för vissa kvinnliga deltagare att delta fullt ut i programmen. 

• Ökat fokus behövs på resurssättningen av SDG-målen  genom stöd till den internationella 
utvecklingsfinansieringsagendan Financing for Development (FfD). Starka samhällsinstitutioner 
har visat sig bidrar till att mobilisera såväl offentligt som privat kapital för utveckling. För att 
komplettera strategin prioriteras att främja institutions- och kapacitetsutveckling relaterat till 
finansiella marknader och resursmobilisering för genomförande av Agenda 2030. 

 

i Naturvårdsverket, jämställdsmyndigheten, folkhälsomyndigheten, energimyndigheten  

 

 

59 Med systemansats menar vi att ta sig an utmaningar och problem som delar av ett större system. Det vill säga att koppla 

samman relevanta aktörer som kan bidra till en samhällsförändring istället för att fokusera på begränsade resultat. 


