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Vad är Sida?

• Statlig myndighet 

• Mål: förbättrade levnadsvillkor för människor 
som lever i fattigdom och förtryck

• Totala biståndet: 1 % av BNI 

• Sida hanterar ca 2/3 (30 miljarder 2017)

• Ca 800 anställda, 20 % utanför Sverige. 



Regeringen ger 
instruktioner

• Politik för global utveckling (PGU)
• Policyramverk för svenskt utvecklings-

samarbete och humanitärt bistånd (2016)
• Strategier: länder, regioner, globalt och 

tematiskt 
• Årliga regleringsbrev





Hur Sida arbetar
• Sida beslutar, betalar ut och följer upp – programmen 

genomförs av andra

• Analys, dialog, påverkan

• Globalt, regionalt och 35 samarbetsländer

• Olika partners: myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, 
forskning, FN, utvecklingsbanker





2016 års utfall i 

miljoner kronor

Stödet via 
Sida 2016 
18,7 MSEK



Sidas stöd till lantbruk 2016

 Totalt 955 miljoner
SEK 2016 = 5 % 

 Skog 17 % (165 
miljoner SEK) 

 Jordbruk 75% 

 Landsbygds-
utveckling 8 %



Sidas stöd till biologisk mångfald 2014
 Totalt 2,2 miljarder

SEK bedömdes
relevant för detta
mål

 SEK 90 miljoner
med biologisk
mångfald som
huvudsakligt mål



Vad gör vi i skogssektorn? 

På landnivå
• Decentraliserad naturresursförvaltning
• Institutionell kapacitet, samråd, planer
• Starkare lokalsamhällen – rättigheter, 

inflytande, hållbart nyttjande, inkomster

Regionalt och globalt
• Kunskap, analys, policypåverkan, 

metodutveckling, kurser
• Vidareförmedling till lokala organisationer
• Utlysningsfonder för innovation 
• Företagsansvar



Exempel, länder

Afrika 

Etiopien – UNDP mfl

Mozambique – WB, WWF

DRC – Forest People’s 
Programme

Mali – Ministry of forestry 
and water

Burkina Faso – Tree Aid, 
Ministry of environment



Exempel, länder

Östeuropa och Latinamerika  

Albanien – WB

Kosovo – CNVP

Guatemala – We Effect



Exempel, globala insatser

• IUCN, WRI, IIED 
naturresursförvaltning

• Forest & Farm Facility, 
Powering Agriculture –
småskaligt lantbruk

• Rights and Resources 
Initiative, The Tenure 
Facility – mark/NR-
rättigheter

• CGIAR: CIFOR, ICRAF, 
Intl Foundation for 
Science – forskning



Globala och regionala insatser

• Svenska myndigh: Tillväxtverket, 
SLU, SU-SRC, GU

• Svenskt civ.sam: WWF, 
Naturskyddsföreningen, SEI, 
SIANI (Focali),  We Effect

Afrika

• African Forest Forum, RFGI

Asien

• Cent. for People and Forests

• FLEGT, ADB env progr

• Mangroves For the Future



Vad har förändrats sedan…sist?

Omvärlden

• Efterfrågan på
naturresurser ökar

• Yttrandefrihet och
mänsklig säkerhet
minskar

• Längre, fragmentiserade
konflikter

• Lokalt civilsamhälle och
ursprungsfolk har
starkare organisationer

• Hälsa och utbildning
förbättras



Vad har förändrats sedan…sist?
Omvärlden

• Kvinnor mer synliga

• Nya internationella
åtaganden inom skog, 
klimat, biologisk mångfald, 
markrättigheter, urfolk, 
jämställdhet + globala
hållbarhetsmål

• Internet, teknik och
kommunikation

• Urbanisering

• Växande klyftor



Vad har förändrats sedan…sist?

Svenska biståndet

• Längre erfarenhet… 
nya perspektiv?

• Klimat, resiliens, 
miljöekonomi

• Nya metoder: ICT, 
företagsansvar, 
innovativ
finansiering

• Fler samarbeten, 
samråd, mer
kommunikation



Vad har förändrats sedan…sist?
I biståndet

• Större komplexitet: 
samarbetsformer, 
partnerskap, samfinansiering

• Högre tempo, mer kontroll

• På kort tid: färre likasinnade i
kretsen av givare (mänskliga
rättigheter, obundet bistånd, 
Parisagendan) – ?

• … Doing Development 
Differently…?



Nya skogsfrågor att utforska?

• Klimat och mega-störningar
• Skog – migration – jämställdhet
• Livsmedel och vatten – nya roller för skogen
• Urbana medelklassens inflytande
• Vägar, vattenkraft och gruvdrift – boom! 
• Digital teknik – nästa generation 
• …..?
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