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Sammanfattning	
 
Det svenska bilaterala klimatbiståndet har ökat markant under de senaste tio åren. 
Pengarna når fram till sina lämpade projekt via svenska ambassader i utlandet, där också 
personal ansvarar för att klassificera vilken kategori eller vilket verksamhetsområde ett 
bistånd tillhör. Policymarkörerna som används för detta ändamål kan dock tolkas och 
tillämpas på lite olika sätt. Den här rapporten undersöker hur det går till när svenska 
ambassader i utlandet klassificerar bilateralt bistånd som klimatrelaterat. Rapporten 
bygger på en litteraturöversikt, kvantitativa data från OECD och kvalitativa data från fem 
intervjuer som genomförts med svenska ambassader runt om i världen. I motsats till 
rådande forskning visade intervjuerna att en majoritet av handläggare ansåg att det 
snarare fanns risk för underklassificering av klimatrelaterade bistånd än överklassificering.  
 

Tack till Sida som har bidragit med finansiering av rapporten. Tack till Markus Larsson och 
Lovisa Källmark som bidragit till denna text under arbetets gång. Lika stort tack till de 
externa granskarna som bidragit till att upprätthålla rapportens goda kvalitet. Sist men 
inte minst tack till Jonas Nilsson som korrekturläst och formgivit rapporten. 
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Fridahl, M., Peres, S., Schauman, J., och von Marten, F. (2019). Svenskt bilateralt 
klimatrelaterat bistånd 2010–2016: Policymarkörer i teori och praktik. Stockholm: 
Tankesmedjan Fores. 
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Inledning	
 
Parisavtalet har förtydligat målet för det globala klimatarbetet: att begränsa den globala 
uppvärmningen till väl under 2°C och att höja ländernas kapacitet att anpassa sig till 
effekterna av klimatförändringar. Enligt samma avtal ska industrialiserade länder bistå 
fattiga länder i deras klimatarbete, ett åtagande som förstärks genom FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Det är välkänt att fattiga länder generellt sett är mer sårbara inför 
klimatförändringarna än industrialiserade länder. Det gör att stöd till anpassningsåtgärder 
är viktiga. Men det är också viktigt att begränsa utsläpp i fattiga länder: sedan 1970 har 
nästan 90 procent av den globala ökningen av växthusgasutsläpp skett i länder utanför 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD (Arndt & Tarp, 2017).  

Sveriges regering har på senare år jobbat för att klimatrelaterat bistånd ska öka. 
Regeringen har till exempel aviserat att “Sverige ska vara ett föregångsland i att inkludera 
miljö- och klimataspekter i utvecklingssamarbetet, bland annat avseende 
utsläppsbegränsningar och klimatanpassning” (Sveriges regering, 2016: sid. 23). Som 
helhet anser regeringen att fattigdomsbekämpning bör relateras till “aktivt miljö- och 
klimatarbete” i en tid av “nya utmaningar” (Sveriges regering, 2016: sid. 14). I regeringens 
regleringsbrev till Sida för 2017 anges att” Sida ska redovisa hur myndighetens verksamhet 
utgår från och genomsyras av ett integrerat konfliktperspektiv och ett integrerat miljö- 
och klimatperspektiv i utvecklingssamarbetet. Redovisningen ska också innefatta 
perspektivens ömsesidiga relation. Myndigheten ska härtill analysera hur detta har 
påverkat och förändrat myndighetens arbete.” (Sveriges regering, 2017: sid. 3). I samband 
med regeringens utrikesdeklaration för 2018 kunde vi också höra att “Sverige tar ansvar. 
Vi har världens mest ambitiösa klimatlag och vi ger stora bidrag till utvecklingsländernas 
klimat-, miljö- och havsinsatser” (Sveriges regering, 2018: sid. 8). Svenskt bistånd har 
sedan starten innefattat miljö- och klimatrelaterat insatser – även om det klassificerats på 
en mängd olika sätt genom årtiondena (se till exempel Brodén Gyberg, 2014) – men både 
Sveriges bidrag till multilaterala klimatfonder och det bilaterala klimatbiståndet har ökat 
kraftigt under de senaste tio åren. 

Huvuddelen av Sveriges bilaterala bistånd går via svenska ambassader i utlandet (RiR, 
2014). På de svenska ambassaderna arbetar Sidas biståndsråd och handläggare med 
biståndsverksamheten, i samarbete med UD och eventuella FN-tjänstemän. En del av det 
arbetet innebär att klassificera vilken kategori eller vilket verksamhetsområdet ett bistånd 
tillhör. För detta ändamål används så kallade policymarkörer inklusive miljöindikatorer 
(Riomarkörerna, som instiftades 1998). Med det menas om biståndet klassificeras som att 
det huvudsakligen eller som delsyfte är ämnat att främja exempelvis utbildning, hållbar 
samhällsbyggnad, hälsa eller miljö och klimat. Tio olika klassificeringar har utvecklats av 
Sida och sammanfaller med riktlinjer från OECD:s kommitté för biståndsfrågor, DAC. 
Sedan 2010 finns klassificering både för bistånd med anpassning och för bistånd med 
utsläppsminskning som huvud- eller delsyfte. 

Det råder en relativt bred samsyn kring det positiva i att det svenska klimatrelaterade 
biståndet ökat. De mest sårbara länderna, vilka ofta är väldigt fattiga länder, drabbas hårdast 
av effekterna av klimatförändringarna. Fattigdomsbekämpning, utveckling och klimat går 
därför hand i hand. Bakom siffrorna kan det dock rymmas mer än ökade utbetalningar. Det 
är ofta svårt att göra skarpa gränsdragningar mellan klimatrelaterat och icke klimatrelaterat 
bistånd (Köhlin et al., 2015). Därför kan det vara ändamålsenligt att, som regeringen 
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uppmanar till i regleringsbrevet till Sida 2017, och som Sida därefter återrapporterat, öka 
den formella integration av klimatfrågan med andra områden inom utvecklingssamarbetet. 
Denna svårighet att kategorisera ger dock också utrymme för att tolka hur policymarkörerna 
ska tillämpas, det vill säga att olika tjänstemän på olika ambassader kan tillämpa 
klassificeringen på olika sätt. En del av ökningen i klimatrelaterat bistånd skulle, potentiellt 
sett, kunna härledas till att medvetenheten om policymarkörerna är högre idag än den var 
år 2010. En annan förklaring kan vara ett ökat tryck på att klassificera mer bistånd som 
klimatrelaterat idag än för åtta år sedan, utan att biståndets karaktär genomgått några större 
förändringar. 

Med detta som bakgrund kommer denna rapport att granska hur det går till när 
svenska ambassader i utlandet klassificerar bilateralt bistånd som klimatrelaterat.  

Rapporten inleds med en kortfattad litteraturöversikt om klimatrelaterat bistånd, följt 
av en genomgång av det klimatrelaterade biståndets storlek, spridning och fokus under 
perioden 2010–2016, alltså från och med när OECD införde klassificering för 
klimatanpassning. Därefter jämför rapporten hur olika svenska ambassader i utlandet 
klassificerar bistånd som klimatrelaterat. Detta görs på basis av intervjumaterial från 
några av de ambassader som administrerar störst volymer klimatrelaterat bistånd. Fokus 
ligger på hur handläggarna upplever sitt arbete med att klassificera biståndet som 
klimatrelaterat: vad som är svårt och varför det är svårt, huruvida det i deras mening sker 
en överklassificering eller ej, samt vad de anser skulle kunna göras bättre.  

 
Metodologi och material 
Alla kvantitativa data bygger på Sveriges rapportering till OECD med den vägledning för 
rapportering av bistånd som ges av organisationens biståndskommitté DAC, Development 
Assistance Committee. Sidas tjänstemän tar del av markörerna genom Sidas 
statistikhandbok som är baserad på vägledningen från DAC.  

All kvantitativ data är hämtad från DAC:s Creditor Reporting System 
(https://stats.oecd.org). Denna rapport fokuserar på bilateralt bistånd under perioden 
2010–2016 och alla volymer av bistånd uttrycks i amerikanska dollar (USD) i fasta priser 
(2016). Fasta priser har valts för att ta hänsyn både till inflation och fluktuationer i 
växelkurser. De volymer som rapporteras rör faktiska utbetalningar snarare än åtaganden. 
Med bilateralt bistånd åsyftas det bistånd som klassificerats som bilateralt i DAC:s Creditor 
Reporting System. Läsaren uppmärksammas på att det svenska biståndet som 
klassificerats som klimatrelaterat i praktiken är högre än de volymer som återges i denna 
rapport. Detta eftersom denna rapport inte omfattar multilateralt bistånd som 
klassificerats som klimatrelaterat. Vidare fokuserar rapporten på officiellt 
utvecklingsbistånd med Sida som avsändare och exkluderar därför andra källor till bistånd, 
både andra givare av officiellt bistånd samt exempelvis privata flöden. 

All kvalitativ data baseras på intervjuer1 som genomfördes under perioden juni till 
augusti 2018 med tjänstemän på fem svenska ambassader i utlandet: Kambodja, Mali, 
Bangladesh, Mocambique och Bolivia. Urvalet är baserat på de länder som i stor 
utsträckning var mottagare av svenskt bilateralt klimatbistånd under perioden 2010–
2016. Tio ambassader kontaktades med förfrågan om att ställa upp på en intervju varav 
de fem uppräknade tackade ja. Läsaren uppmärksammas på att det få antal intervjuer på 
vilket denna studie baseras innebär att mer generella slutsatser inte kan dras. Rapporten 
bör därför förstås som en förstudie som bidrar till att identifiera områden för vidare 

                                                           
1 Intervjuerna genomfördes av Salvador Perez och Jonas Schauman. 
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forskning snarare än en grundlig genomlysning. I den mån slutsatser dras om hur 
klassificeringspraktiken ser ut är de begränsade till de fem studerade ambassaderna. 

Intervjuerna är semistrukturerade (se bilaga med intervjuguide) och har i första hand 
skett med en av Sidas utsända biståndsråd och i andra hand, i det fall biståndsråd saknas 
eller var otillgängliga för en intervju, med nationella biståndshandläggare. I vissa fall är 
ambassaderna i länder som är stora biståndsmottagare inte en delegerad ambassad. All 
intervjudata transkriberas och analyseras i ljuset av tidigare forskning om klimatrelaterat 
bistånd och policymarkörernas tillämpning. All intervjudata har avpersonifierats. 
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Bakgrund	
 

Svenskt bilateralt bistånd 
Sida, som lyder under Utrikesdepartementet, är den centrala förvaltningsmyndigheten för 
svenskt bilateralt bistånd och beslutar om cirka hälften av den svenska biståndsbudgeten 
(Statskontoret, 2011: sid. 25). I Sverige går cirka en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) 
till bistånd och när riksdagen har fattat beslut om budgeten överlåts ansvaret till regeringen. 
Regeringen fördelar sedan biståndsbudgeten på olika anslagsposter, till exempel 
biståndsverksamhet, Folke Bernadotteakademin, riksrevisionen och Sida.  

Till de olika anslagsposterna medföljer ett regleringsbrev med finansiella villkor. Enskilda 
anslagsposter villkoras också genom specifika anvisningar som kopplas till olika strategier för 
länder, regioner, tematiska områden och multilaterala organisationer. Land- och 
regionstrategier har som ambition att löpa över fem till sju år. Sverige har genom 
Utrikesdepartementet diplomatiska förbindelser med andra länder och internationella 
organisationer och ansvarar för internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik (Sida, 
2018). 

Sida ges instruktionsrätt till Utlandsmyndigheterna i ärenden gällande internationellt 
utvecklingssamarbete och för att genomföra uppdragen i praktiken och har både utsänd 
personal och lokalanställda programhandläggare. Sida stödjer fler tusen projekt runt om i 
världen och alla projekt klassificeras och rapporteras med samma koder (Sida, 2017). Detta 
görs för att kunna tillhandahålla den statistik som efterfrågas för till exempel utvärderingar 
och underlag gällande bistånd. 

 
Policymarkörernas framväxt 
De så kallade Riomarkörerna antogs 1998 av OECD:s biståndskommitté DAC. Till 
markörerna hör en metodik för klassificering av bistånd, den så kallade Rio-metodiken. 
Metodiken används, med undantag av USA och Storbritannien som utvecklat egna 
redovisningssystem, när OECD-länder klassificerar sitt bistånd som miljö- och 
klimatrelaterat. 

Syftet med Riomarkörerna är att samla in deskriptiv statistik om hur biståndet bidrar 
till att uppfylla de mål som antogs i samband med FN-konferensen om miljö och utveckling 
i Rio de Janeiro 1992. Trots att det inte var Riomarkörernas ursprungliga syfte används de 
i dag också för att samla in och sammanställa statistik kring så kallad klimatfinansiering 
(Roberts & Weikmans, 2017). Med utgångspunkt i de så kallade Riokonventionerna som 
antogs i samband med Riokonferensen skapades tre markörer: främjande av biodiversitet, 
begränsning av klimatförändringar samt förhindrande av ökenspridning. Sedan år 2010 
används även en fjärde markör, klimatanpassning. Konkret klassificeras en biståndsinsats 
som ett av tre alternativ, att insatsen:  

 
• Har som huvudsakligt syfte att bidra till att uppfylla en av 

Riokonventionerna,  
• Bidrar signifikant till att uppfylla en av Riokonventionerna, men har ett 

annat huvudsakligt syfte,  
• Inte bidrar till att uppfylla en av Riokonventionerna. 
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Det är biståndsgivaren, det vill säga OECD-länderna, som klassificerar insatserna enligt 
Rio-metodiken och därefter rapporterar klassificeringen till OECD:s biståndskommitté 
DAC. Det betyder att systemet bygger på självrapportering. En insats kan markeras med 
fler än en Riomarkör. Till exempel kan en insats anses ha som huvudsakligt syfte att bidra 
till utsläppsbegränsning och samtidigt signifikant bidra till klimatanpassning. 

Riomarkörerna är av särskilt intresse i studier som granskar klimatrelaterat bistånd 
eftersom det är den huvudsakliga metodiken för att klassificera bistånd. Idag är 
Riomarkörerna vanligt förekommande när utvecklade länder klassificerar diverse bistånd 
som har klimatrelaterade ändamål (Weikmans & Roberts, 2017).  

 
 
Kritik mot policymarkörernas tillämpning 
Forskningslitteraturen om Riomarkörerna hänger samman med forskningslitteraturen om 
den så kallade internationella klimatfinansieringen. Med det menas att de 
utvecklingsinsatser som klassificeras enligt Riomarkörerna ofta anses utgöra en del av 
industriländernas åtaganden om att hjälpa utvecklingsländerna hantera 
klimatförändringarna. Sammantaget är denna litteraturkritisk mot hur Riomarkörerna 
tillämpas och vilka slutsatser som går att dra från den information som rapporteras in till 
OECD DAC. Också OECD själva har uppmärksammat begränsningar med Riomarkörerna i 
linje med kritiken från forskningen. Begränsningarna gäller särskilt när Riomarkörerna 
eller data från OECD DAC ska användas för att utvärdera huruvida enskilda länder eller 
grupper av länder lever upp till sina åtaganden om klimatfinansiering (Weikmans & 
Roberts, 2017).  

Ett huvudsakligt skäl till att det inte går att dra vissa slutsatser är så kallad 
överrapportering. Med överrapportering menas att utvecklingsinsatser kan få för många 
Riomarkörer och därför bokförs inom fler än ett område. Konkret kan det innebära att en 
utvecklingsinsats får upp till fyra Riomarkörer när det i praktiken bara hade varit motiverat 
med en. Därför kan fenomenet överrapportering liknas vid dubbel, trippel eller fyrdubbel 
rapportering. I forskningslitteraturen beskrivs överrapportering som ett allvarligt 
problem. Detsamma gäller direkt felaktig rapportering (Weikmans et al., 2017; Weikmans, 
2015; Michaelowa & Michaelowa, 2011). 

En studie av det klimatrelaterade biståndet till Vietnam 2010–2013 visade att ett 
väsentligt antal av de största utvecklingsinsatserna till landet hade rapporterats som att 
de främjade samtliga Riomarkörer – något författaren till studien ifrågasätter. Särskilt 
problematiskt är att samtliga fyra Riomarkörer står som huvudsakligt bidrag till att 
uppfylla målen för de olika Riokonventionerna, det vill säga att ingen gradering mellan 
markörerna har ägt rum. Enligt författaren till studien ska en utvecklingsinsats inte 
kategoriseras på det sättet och är ett tydligt exempel på överrapportering. Enligt 
rapporten var Vietnam under tidsperioden i fråga en av de största mottagarna av 
klimatrelaterat bistånd i världen (Weikmans, 2015).  

Ett annat problem med Riomarkörerna är att de inte tar hänsyn till hur stor del av ett 
projekt som bidrar till att nå målen för de olika Riokonventionerna. Även om det endast 
är en del av ett projekt som bidrar till exempelvis utsläppsreducering så kan hela 
projektets budget komma att rapporteras som utsläppsreducering (Weikmans et al., 
2017). 

Ett liknande problem rapporterades av samma forskargrupp efter att ha gått igenom 5 
200 projektplaner för utvecklingsinsatser, som OECD-länderna under 2012 klassificerat 
som bidrag till klimatanpassning. Forskargruppen kom fram till att en stor andel av 
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insatserna klassificerats fel. Vanligast var att insatserna egentligen inte hade att göra med 
klimatanpassning, i alla fall inte som huvudsyfte. Enligt studien var över 70 procent av de 
projekt som klassificerats med klimatanpassning som huvudsakligt syfte inte tydligt 
relaterade till klimatanpassning. Som regel relaterade de flesta av de 5 200 
utvecklingsinsatserna i studien till klassificeringen miljö men inte till klimatanpassning. I 
en del av fallen hade projekten inte något att göra med varken anpassning eller miljö. Det 
betyder att insatserna klassificerats fel. Studien tittade också på hur olika länder använder 
Riomarkörerna. Enligt forskargruppen har upp till 83 procent av de insatser som 
klassificerats av Sverige som klimatanpassning överkodats (Weikmans et al., 2017).  

Skälen bakom överrapportering är flera. Ett är att systemet med Riomarkörerna 
präglas av tolkningsproblem. I stort saknas tydliga definitioner och avgränsningar i hur 
utvecklingsinsatser ska klassificeras vilket leder till stora överdrifter i systemet (Donner et 
al., 2016; Weikmans, 2015). Avsaknad av tydliga definitioner och avgränsningar leder 
också till att Riomarkörerna används på olika sätt i olika länder och detta skapar förvirring. 
OECD DAC, som sammanställer data om Riomarkörerna, har inte mandat att tillrättavisa 
länderna eller få länderna att ändra markörer eftersom systemet helt och hållet bygger på 
självrapportering (Roberts & Weikmans, 2017). 

Ett annat skäl till överrapportering kan vara politisk påverkan. Klimatfrågan är 
uppmärksammad på ett eller annat sätt i alla OECD-länder. Därför kan det ge politiska 
fördelar för ett land eller en regering att signalera att man gör något i klimatfrågan, till 
exempel genom att redovisa mycket klimatfinansiering (Michaelowa & Michaelowa, 
2011). Politiska fördelar finns att hämta både på hemma- och bortaplan. Inom ramen för 
en inrikes debatt kan det till exempel innebära att klimatrelaterat bistånd används som 
klimatpolitisk profilfråga. I utrikespolitiska sammanhang kan stora volymer av 
klimatrelaterat bistånd ge ökad strålglans, till exempel i samband med 
klimatförhandlingar. Den här typen av politisk påverkan kan driva på överrapportering och 
pekas ut som en stor svaghet med Riomarkörerna, inte minst eftersom systemet bygger 
på självrapportering (Weikmans, 2015; Weikmans & Roberts, 2017; Donner et al., 2016). 

Konsekvenserna av överrapportering i Riosystemet diskuteras i forskningslitteraturen. 
I stora drag leder svagheterna i systemet till att vi har svårt att veta hur det egentligen står 
till med de internationella åtagandena om klimatfinansiering. I en studie beskrivs systemet 
kring, eller snarare bokföringen av, internationella klimatfinanser som en ”oreda” 
(Weikmans & Roberts, 2017: sid. 1). I en annan likartad studie beskrivs systemet som 
”Vilda västern” (Roberts & Weikmans, 2017: sid. 135). Enligt kritiken är det frågan om 
denna oreda som faktiskt skapar spänningar länder emellan, inte minst mellan 
industriländer och utvecklingsländer. Dessa spänningar påverkar de internationella 
klimatförhandlingarna negativt eftersom utvecklingsländerna känner misstro mot 
industriländernas löften att hjälpa till med klimatomställningen i den utsträckning som 
utlovats i tidigare förhandlingsrundor (Weikmans & Roberts, 2017). Häri ligger en 
rättviseaspekt, utvecklingsländerna vill ha hjälp för att ställa om sina samhällen och 
utvecklas med hänsyn till klimatet. De anser också att de förtjänar sådan hjälp mot 
bakgrund av att industriländerna byggt upp sina samhällen genom aktiviteter som orsakat 
dagens klimatförändringar. Ett vanligt argument från utvecklingsländerna är att 
industriländerna bär större delen av skulden för klimatförändringarna genom historiska 
utsläpp, vilket de anser motiverar att industriländerna har ett historiskt ansvar att agera. 
Hur detta historiska ansvar ska definieras och omsättas i praktisk handling har präglat de 
internationella klimatförhandlingarna (Friman & Hjerpe, 2015). 
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Ett konkret exempel på ovanstående spänning mellan industriländer och 
utvecklingsländer är följande. Inför klimattoppmötet i Lima 2014 efterfrågade flera parter, 
inte minst utvecklingsländerna, en undersökning rörande huruvida de industrialiserade 
länderna levt upp till sina löften om klimatfinansiering på 100 miljarder USD årligen från 
och med år 2020. Ett skäl till undersökningen var att förbättra förtroendet mellan parterna 
i förhandlingarna. Inför klimatförhandlingarna i Paris 2015 släppte OECD en rapport som 
kom fram till att de industrialiserade länderna hade mobiliserat 62 miljarder USD år 2014 
och 52 miljarder USD år 2013, det vill säga ett genomsnitt på 57 miljarder USD (OECD, 
2015). Eftersom åtagandet om 100 miljarder USD årligen i klimatfinansiering gäller först 
från och med 2020 sågs genomsnittet på 57 miljarder som en stor framgång (Weikmans 
& Roberts, 2017). Många ansåg att de industrialiserade länderna var på god väg att 
realisera sitt löfte. 

Mottagandet av OECD-rapporten blev dock delvis kyligt. Rapporten fick stark kritik av 
utvecklingsländerna, bland annat på grund av dess metod för att mäta klimatfinansiering. 
Särskilt uppmärksammad blev en rapport från finansministeriet i Indien. I stället för de 
resultat OECD-rapporten redovisade hävdade den indiska regeringen att en mer trovärdig 
siffra för 2014 var 2,2 miljarder USD, inte 62 miljarder (Dasgupta et al., 2015). Anledningen 
till den stora diskrepansen mellan OECD:s och Indiens uträkningar var skillnaden mellan 
klimatfinansiering som kan räknas som “ny” och “additionell” och de uppgifter om 
klimatfinansiering som Indien och andra utvecklingsländer ifrågasätter som överdriven. 
Enligt rapporten från det indiska finansministeriet drivs överdrifterna bland annat av 
självrapportering i systemet och ett självintresse från de industrialiserade ländernas sida 
(Dasgupta et al., 2015; Roberts & Weikmans, 2017). En del av denna kritik riktar sig mot 
självklassificering genom Riomarkörerna, vilket delvis finner stöd i forskningen (Weikmans 
& Roberts, 2017). 

Sammantaget kan sägas att forskningen om Riomarkörernas tillämpning understryker 
den goda ambitionen att öka transparensen i rapporteringen av bistånd men pekar också 
på flera brister: överrapportering, tolkningsproblem samt politisk inflytande över 
klassificeringsprocessen. 
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Det	svenska	bilaterala	
klimatrelaterade	
biståndet	
 

Det bilaterala, klimatrelaterade biståndets volym 
OECD:s kritiserade kartläggning av klimatfinansiering pekar på ökande volymer under 
perioden 2013–2014. Den största delen av klimatfinansieringen, 84 procent, härleds till 
officiellt bilateralt bistånd (OECD, 2015). Även i Sverige har det bilaterala, klimatrelaterade 
biståndet ökat. 2010–2016 ökade det svenska klimatrelaterade bilaterala biståndet med 
58 procent, från 398 till 627 miljoner USD. Det är en liknande ökningstakt som OECD-
snittet på drygt 65 procent för samma period, från cirka 18 till cirka 30 miljarder USD 
(OECD, 2017). 

Totalt har Sida finansierat ca. 6 000 projekt som de klassificerat som klimatrelaterade 
under perioden 2010–2016. Uttryckt i antal projekt är ca. 20 procent av allt klassificerat 
bilateralt bistånd klimatrelaterat (2010–2016).2 Volymen på klimatrelaterade 
biståndsprojekt är i snitt ungefär lika stort som på icke klimatrelaterade biståndsprojekt, 
men med en något högre median. Detta innebär att andelen av det totala biståndet som 
är klimatrelaterat, uttryckt i USD, är något högre än om det uttrycks som andel av den 
totala mängden bilaterala biståndsprojekt (se figur 1). Klimatrelaterat bistånd som 
andelen av det totala bilaterala biståndet har ökat från cirka 19 procent år 2010 till 24 
procent 2016. Det innebär att Sverige ligger över OECD-snittet, där andelen 
klimatrelaterat bistånd i perioden 2014–2015 var cirka 18 procent (OECD, 2017). Ur detta 
perspektiv kan de senaste årens kraftiga ökning av svenskt klimatrelaterat bistånd ses som 
att Sverige går i bräschen för ett utökat klimatfokus i OECD:s projektportfölj. 
  

                                                           
2 För att undvika att räkna små projekt eller projekt där inga utbetalningar genomförts har projekt med en budget 
på under 1 000 USD exkluderats från dessa beräkningar. 
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Figur 1. Andel av Sveriges bilaterala bistånd (miljoner USD, 2016 års priser) som klassificerats som 
klimatrelaterat under perioden 2010–2016. 

 

 

 
 

2010–2012 pågick en speciell svensk satsning på klimatfinansiering. Detta för att bidra till 
den ”snabbstartfinansiering” som utlovades under klimattoppmötet i Köpenhamn 2009, 
att mobilisera 30 miljarder USD i klimatfinansiering under perioden 2010–2012. Det 
svenska initiativet allokerade 2,9 miljarder kronor (cirka 330 miljoner USD) genom 
multilaterala kanaler och ytterligare 1,2 miljarder kronor (cirka 140 miljoner USD) genom 
bilaterala kanaler (Sida, 2011). Vid initiativets slut uttryckte Sida en farhåga att det 
svenska klimatbiståendet skulle minska markant, en farhåga som alltså inte infriats (Sida, 
2013). 

Från 2010 till och med 2016 var snittstorleken på ett svenskt klimatrelaterat 
biståndsprojekt 62 000 USD, något högre än snittet för ett icke klimatrelaterat projekt i 
samma period (47 000 USD). Det största klimatrelaterade projektet hade en budget på 
41 miljoner USD i generellt budgetbistånd för Moçambiques strategi att bekämpa 
fattigdom, utbetalt år 2010. Det kan jämföras med den största icke klimatrelaterade 
insatsen som hade en budget på 2 398 miljoner USD och täckte kostnader för 
flyktingmottagande i Sverige år 2015. Andra stora icke klimatrelaterade utbetalningar 
inkluderar Sidas administrativa kostnader. Av de insatser som riktat sig direkt till ett 
specifikt partnerland uppgår den största insatsen till 49 miljoner USD i form av generellt 
budgetbistånd till Tanzania, utbetalt år 2013. Om alla projekt med utbetalningar under 
1 000 USD exkluderas har cirka 45 procent av alla klimatrelaterade projekt en budget på 
mindre än 10 000 USD, det vill säga spridningen runt snittet på 62 000 USD är relativt stor. 
Snittet dras upp av ett mindre antal projekt i mångmiljonklassen. 

Trenden för storleken på klimatrelaterade bilaterala biståndsprojekt under perioden 
2010–2016 är, statistiskt sett, mycket svagt växande. Sett till hela det klimatrelaterade 
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biståndet riskerar trenden att påverkas av udda projekt med större budget. Bland 
projekt med en budget mindre än 10 miljoner USD, alltså projekt där extremvärden 
exkluderats (mycket stora projekt, relativt sett), är trenden något mer positiv om än 
fortfarande mycket svag. 

En handläggare framhöll att det intressanta inte är volymen på biståndet, utan istället 
resultatet av projekten. Mindre projekt har ibland gjort mer nytta än större eftersom 
kapaciteten hos lokala institutioner varit låg. En ökning av dessa institutioners kapacitet 
skulle kunna skala upp framgångar i mindre projekt. Detta resonemang ligger i linje med 
forskning om klimatbistånd. Exempelvis har Fridahl et al. (2015) visat att mindre projekt 
bör prioriteras i länder med låg institutionell kapacitet. Rätt utformade kan projekten 
koordineras i program som bidrar till regional och nationell kapacitet att förstå 
klimatfrågan och agera. 

Att storleken på klimatrelaterade projekt inte ökar mer behöver inte vara en nackdel. 
Det ska inte heller förväxlas med trenden i den totala volymen för det klimatrelaterade 
biståndet, som år 2016 ökat med 58 procent jämfört med 2010 års nivåer. I intervjuer med 
biståndshandläggare (Kambodja, Mali, Bangladesh, Mocambique och Bolivia) anger 
samtliga att det är tydligt hur biståndets fokus på klimatrelaterade frågor har ökat. 
Klimatet har kommit att genomsyra biståndspolitiken: handläggarna menar att det 
kommit ökade direktiv från Sida med landstrategins fokus på klimat som prioriterat 
resultatområde. De har även upplevt att diskursen förändrats över tid. Förr talades det 
om avskogning och ökenspridning, sedan om miljö och nu om klimat. Handläggare 
berättar att klimat allt oftare är en integrerad del av övriga biståndsprogram och områden 
såsom demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och jämställdhet.  

 
 

Inriktning och syfte 
Av allt svenskt klimatrelaterat bistånd 2010–2016 har 41 procent allokerats till 
anpassning, 16 procent till utsläppsbegränsningar och 43 procent till projekt som anses 
både minska utsläpp och öka anpassningsförmågan (figur 2). Denna fördelning skiljer sig 
kraftigt från genomsnittet i OECD, där endast 29 procent av det klimatrelaterade biståndet 
allokeras till anpassningsåtgärder och hela 50 procent till utsläppsbegränsningar (OECD, 
2017). 

En delförklaring till den i jämförelse med OECD-snittet höga andelen anpassningsstöd 
att Sverige, traditionellt sett, kanaliserat en stor del av sitt bistånd till länder med hög 
sårbarhet inför klimatförändringar (se avsnitten ”Geografisk spridning” och ”Sektoriellt 
fokus”). En annan möjlig delförklaring är att det i högre grad finns annan finansiering för 
utsläppsminskningar än för anpassning, eftersom det förstnämnda ofta är lönsamt på sikt 
medan man ännu inte i särskilt hög grad hittat affärsmodeller för anpassningsåtgärder. 
Därtill är Sverige största finansiär per capita till Gröna Klimatfonden, som i vart fall initialt 
har haft en högre andel projekt inom utsläppsminskande åtgärder än inom anpassning, 
vilket kan anses stärka behovet av bilateral anpassningsfinansiering (den för ändamålet 
särskilda Anpassningsfonden är finansiellt sett mycket mindre). Vad gäller att en så hög 
andel av biståndet går till projekt som anses både minska utsläppen och öka 
anpassningsförmågan vore det värdefullt att särskilt granska hur fördelningen mellan 
dessa två delar ser ut, om de är balanserade eller om den ena komponenten är 
tongivande. En del av förklaringen till den höga andel medel som anses uppfylla bådadera 
är troligen att stora delar av det svenska biståndet går till kapacitetsuppbyggnad. Inom 
detta område finns båda aspekter naturligt med. 
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Figur 2. Det klimatrelaterade biståndets uppdelning mellan anpassningsåtgärder, 
utsläppsbegränsningar eller båda syftena 2010–2016 (miljoner USD, 2016 års priser). 
 

 

 

Det faktum att så stor andel av det svenska klimatrelaterade biståndet går till 
anpassningsåtgärder, i kombination med stora volymer, stärker argumenten för att 
specifikt granska svenskt klimatbistånd. Vi menar att slutsatserna som dras av Weikmans 
et al. (2017) – att 83 procent av de insatser som klassificerats av Sverige som 
klimatanpassning har överkodats – ger goda skäl för utökade fält- och intervjubaserade 
studier för att få djupare förståelse av de överväganden som görs när Riomarkörerna 
tillämpas i praktiken. 

De intervjuade handläggarna på Sida menar att det är jämförelsevis svårare att koda 
insatser med fokus på anpassning än insatser med fokus på utsläppsreducering. I kontrast 
till forskningen anser tre av fem handläggare att det snarare sker en underklassificering 
än en överklassificering. De återstående två menar i stället att överklassificeringen och 
underklassificeringen i regel tar ut varandra. De är oeniga om införandet av 
policymarkörerna har resulterat i att fler projekt har designats med en tydlig hänvisning 
till klimatkonventionen. Möjligtvis har detta ökade fokus på klimatet och kunskapen om 
vad som krävs av projektdesignen för att kunna klassificera ett projekt som klimatrelaterat 
bidragit till att fler projekt har klimatanpassning som delsyfte.  

Bakom en relativt stor och växande volym klimatrelaterat bistånd döljer sig en skev 
fördelning mellan bistånd vars huvudsakliga syfte är att bidra till Klimatkonventionens 
målsättning och klimatrelaterat bistånd vars huvudsakliga syfte är annat än 
klimatrelaterat. Av allt klimatrelaterat svenskt bistånd under perioden 2010–2016 har 
endast 13 procent klimatarbete som huvudsyfte. Resterande, 87 procent, har haft 
klimatarbete som delsyfte (figur 3). I OECD som helhet är andelen av det klimatrelaterade 
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biståndet vars huvudsyfte är att bidra till Klimatkonventionens målsättning 32 procent, 
det vill säga betydligt högre. 
 

 

Figur 3 Fördelning av klimatrelaterat bistånd (miljoner USD, 2016 års priser) mellan olika prioritet 
och policymarkörer under perioden 2010–2016. 
 

 

 
 
Utsläppsbegränsningar får större del av det totala klimatrelaterade biståndet i kategorin 
”delsyfte” (17 procent) än kategorin ”huvudsyfte” (sju procent). Bland det 
klimatrelaterade biståndet, vars huvudsyfte är att bidra till Klimatkonventionen, 
kanaliseras mer bistånd till projekt som både syftar till anpassningsarbete och till 
utsläppsbegränsningar (73 procent). Det är betydligt mer än för kategorin ”delsyfte”, där 
anpassningsarbete får större utrymme (44 procent). 

De intervjuade handläggarna menar alla att Sidas riktlinjer för om ett projekt ska 
klassificeras som utsläppsbegränsande är tydliga. Det var heller inga större problem för 
dem att avgöra om ett projekt hade som huvudsyfte eller som delsyfte att begränsa 
utsläpp. Med reservation för att det ofta finns en gråzon mellan projekt för 
utsläppsbegränsning och projekt för anpassningsåtgärder var det oftast inga problem att 
särskilja mellan dessa kategorier heller.  

Handläggarna menade dock att anpassningsåtgärder ibland kan vara något svårare att 
klassificera. Det är ofta svårt att dra tydliga gränser i bedömningen av om ett projekt har 
som huvudsakligt syfte att bidra till klimatanpassning eller om det snarare rör sig om ett 
delsyfte. I dessa fall är det ibland svårt att tolka riktlinjerna, menar handläggarna. 
Variation mellan projekten, där vissa är svårare att klassificera än andra, angavs som skäl. 
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Handläggarna skulle gärna se att riktlinjerna förbättras med syfte att underlätta denna 
klassificering i fall där projektdesignen inte är entydig. 

 
  

Geografisk spridning 
Den största andelen klimatrelaterat bistånd, 31 procent, går till mottagarkategorin 
”bilateralt, ospecificerade”. Ingen av de intervjuade handläggarna kände dock till denna 
klassificering. Kategorin används till exempel för att täcka stöd till programmet ”SwedBio” 
på Stockholm Resilience Centre som jobbar för höjd resiliens i ekosystem i fattiga länder, 
konsultverksamhet (till exempel WSP:s arbete med vatten och sanitet), forskning (till 
exempel stöd till enskilda forskningsinstitut som SIWI samt till forskningsfinansiering för 
projekt som leds av svenska universitet), kapacitetsbyggnad genom utbildning i Sverige med 
inbjudna deltagare från olika mottagarländer samt stöd till ickestatliga organisationer (till 
exempel Plan Sweden, Forum Syd, WWF och Svenska kyrkan).  

Det regionala stödet är också relativt högt, det vill säga stöd till insatser som sträcker 
sig över fler än ett partnerland. Det klimatrelaterade bistånd som allokerats till enskilda 
partnerländer under perioden 2010–2016 är spritt över i stort sett alla kontinenter, med 
Moçambique som enskilt största partnerland (9 procent av totalt klimatrelaterat bistånd, 
se figur 4). Den afrikanska kontinenten sticker ut som mest prioriterad. Hela 38 procent 
av allt bilateralt klimatrelaterat bistånd i den studerade perioden allokeras till länder i 
Afrika söder om Sahara. Detta faktum kan delvis förklara varför en relativt stor andel av 
svenskt klimatrelaterat bistånd finansierar anpassningsåtgärder, i jämförelse med snittet 
för OECD. Andelen bistånd till anpassningsåtgärder är nämligen ovanligt hög på den 
afrikanska kontinenten, sett till OECD som helhet och jämfört med andra kontinenter. 
Störst andel av OECD:s klimatrelaterade bistånd går annars till Asien (46 procent), där hela 
67 procent av det går till projekt som begränsar utsläpp. 
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Figur 4. Tillämpning av policymarkörer för klimat i de tio största mottagarländerna av svenskt, 
bilateralt klimatrelaterat bistånd (miljoner USD, 2016 års priser). 
 

 

 
 

Betzold och Weiler (2017) har visat att länder som är mer sårbara för effekter av 
klimatförändringar i högre grad får del av bistånd till anpassningsåtgärder än andra 
biståndsmottagare. Att svenskt klimatrelaterat bistånd har en övervikt mot 
anpassningsåtgärder (något som sticker ut jämfört med OECD-snittet), kan alltså delvis 
förklaras med en lång tradition av biståndsarbete i länder med hög klimatsårbarhet och 
låg anpassningskapacitet. Uttalat fokus för den svenska regeringens satsning på 
”snabbstartsfinansiering” som utlovades under klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 var 
klimatanpassning. Detta var antagligen delvis för att balansera andra länders prioritering 
av utsläppsbegränsningar och delvis med det uttalade motivet att anpassningsåtgärder 
bidrar till att förbättra möjligheterna till utveckling bland fattiga även under tryck från 
klimatförändringar (Sida, 2011). 

Farhågorna som ibland reses i analyser av OECD:s växande andel klimatrelaterat 
bistånd – att rika länder på bekostnad av utveckling prioriterar bistånd till 
utsläppsbegränsningar framför anpassningsåtgärder, på grund av att de rika länderna i 
högre grad själva tjänar på utsläppsbegränsningar (Köhlin et al., 2015: sid. 66) – tycks alltså 
inte gälla för Sverige. Detta förutsatt att anpassningsbiståndet är genuint, det vill säga att 
det inte rör sig om en överklassificering.  

Behovet av framtida anpassningsåtgärder minskar å andra sidan om de globala 
utsläppen kan reduceras, vilket talar för bistånd som begränsar utsläpp. Detta talar för 
behovet av internationell koordinering av klimatrelaterat bistånd, något som till stor del 
saknas. Det är därför klokt att allokera klimatbistånd på basis av analys av det 
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internationella klimatfinansiella landskapet, i likhet med vad svenska regeringen tycks ha 
gjort 2009. På så vis kan Sverige bidra till att stödja internationellt underprioriterade men 
viktiga klimatinsatser.  

Bland enskilda länder återfinns de sju av de tio största mottagarna av bilateralt 
klimatrelaterat bistånd på den afrikanska kontinenten (Figur 4). Högst volym har som agt 
tilldelas insatser i Moçambique, som också är en stor mottagare av icke klimatrelaterat 
bistånd. Uganda, Burkina Faso och Mali skiljer ut sig som länder vars andel av den totala 
mängden bilateralt bistånd är något lägre än övriga, men vars andel av totalt 
klimatrelaterat bistånd fortfarande är hög. Moçambique, Burkina Faso och Mali kan också 
nämnas som särskilt intressanta eftersom en stor andel av allt bistånd, i dessa länder, 
klassificeras som klimatrelaterat, totalt runt 50 procent av biståndet i perioden 2010–
2016 i vart och ett av länderna. 

Bolivia, Kenya och Burkina Faso skiljer ut sig på ytterligare ett sätt. I dessa länder 
klassificeras en relativt stor andel av det klimatrelaterade biståndet som huvudsyftande 
till att bidra till att uppfylla Klimatkonventionens målsättning, 35 procent i Bolivia och 31 
procent i Kenya och 26 procent i Burkina Faso. 

I dessa exempel är det tydligt att det svenska regeringsinitiativet för perioden 2010–
2012 slår igenom i statistiken (det initierades för att bidra till den klimatfinansiering som 
utlovats vid klimattoppmötet i Köpenhamn 2009). Bolivia, Bangladesh, Kambodja, Burkina 
Faso och Mali var prioriterade för den bilaterala satsningen (Sida, 2011; 2013). Länder 
med redan etablerade samarbeten valdes ut. Bland dessa prioriterades de allra fattigaste 
och mest sårbara länderna för en riktad svensk satsning i syfte att stärka 
anpassningskapacitet. Denna satsning syns också i statistiken som sammanställs i figur 4. 
Eftersom intervjuer med biståndshandläggare från fyra av dessa fem länder används som 
underlag till denna rapport är det inte förvånande att de upplevt ett ökat politiskt fokus 
på klimat inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Mer data krävs för att dra 
mer långtgående slutsatser. 

Som stöd till de svenska biståndshandläggarna finns också Sidas helpdesk för miljö och 
klimat, en slags intern kundtjänst som på uppdrag av Sida hjälper dess personal att, i de 
fall då personalen så önskar, hitta möjligheter till att integrera miljö i svenskt 
utvecklingssamarbete. År 2018 efterfrågade en av ambassaderna hjälp att bland annat 
analysera klassificeringen av ambassadens klimatrelaterade bistånd som underlag för att 
utveckla ambassadens klimat- och miljöintegrering. Både vad gäller 
utsläppsbegränsningar och anpassningsåtgärder bedömde Sidas helpdesk att 
klassificeringen gått rätt till i 80 procent av fallen. I 13 procent av dessa fall (det vill säga i 
tio procent av totalen) bedömde Sidas helpdesk att det fanns potential att klassificera projekt 
som inte ansågs vara klimatrelaterade som klimatrelaterade alternativt att klassificera 
projekt som ansågs ha bidrag till klimatkonventionens målsättning som delsyfte som projekt 
med klimat som huvudsyfte.  

I de fall Sidas helpdesk ansåg att klassificeringen var felaktig skiljer sig 
anpassningsprojekt och utsläppsbegränsande projekt åt. När det gäller 
utsläppsbegränsningar rörde det sig i samtliga fall om att ett projekt som klassificerats 
med ”delsyfte” borde ha klassificerats som ”icke klimatrelaterat”. När det gäller 
anpassningsåtgärder är bilden mer nyanserad, med fyra projekt som klassificerats som 
”delsyfte” varav tre borde ha klassificerats som ”icke klimatrelaterat” och ett som 
”huvudsyfte”. Ambassaden i fråga påpekar att Sidas helpdesk även hade tillgång till en del 
dokumentation som de själva inte hade och vice versa. Samtidigt så utför ambassaden 
utvärderingen på plats medan Sidas helpdesk sitter i Göteborg, möjligen skulle 
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bedömningen ha preciserats än mer om handläggarna både funnits på plats och haft 
tillgång till samtlig relevant dokumentation. 

Överlag vittnar analysen från Sidas helpdesk om att klassificeringen för en stor andel 
av de utvärderade projekten är korrekt även vid en oberoende granskning. Det är oklart 
varför denna bild kraftigt skiljer sig från den bild som ges av Weikmans et al. (2017), där 
forskarna menar att 83 procent av de insatser som klassificerats av Sverige som 
klimatanpassning överkodats. En mer omfattande analys krävs, inklusive mer data, för att 
räta ut dessa frågetecken. 

 
 
Sektoriellt fokus 
Klimatrelaterat anpassningsbistånd används framförallt inom generellt miljö-skydd och till 
insatser som sträcker sig över fler än en sektor (multisektoriellt). I övrigt utmärker sig 
insatser inom jordbruk, vatten och sanitet samt styrning och civilsamhälle. I dessa fall är 
åtgärder som både syftar till ökad anpassningskapacitet och minskade utsläpp liksom rena 
anpassningsåtgärder prioriterade (figur 5). Bistånd som syftar till att minska utsläpp går 
framförallt till energisektorn, vilken ryms i kategorin ”Övriga sektorer” i figur 5. 

När det gäller sektoriell spridning liknar svenskt klimatrelaterat bistånd OECD-snittet i 
betydligt högre grad än för övriga indikatorer som använts ovan. Störst andel av OECD:s 
anpassningsbistånd går till projekt inom vatten och sanitet och jordbruk. Däremot är det 
betydligt vanligare, inom OECD som helhet, med bistånd som syftar till att begränsa utsläpp. 
Detta bistånd sprids framförallt till energi- och transportprojekt. 
 

Figur 5. Fördelning av klimatrelaterat bistånd mellan sektorer och policymarkörer (miljoner USD, 
2016 års priser). 
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Slutsatser	
Rapporten har kartlagt det bilaterala klimatrelaterade biståndets storlek, spridning och 
fokus under perioden 2010–2016, med följande slutsatser. Det svenska bilaterala 
klimatbiståndet 2010–2016 har: 

 
• Ökat med 58 procent. 
• Prioriterat anpassningsåtgärder, främst i särskilt sårbara länder med redan 

etablerat utvecklingssamarbete, vilket inneburit att den afrikanska 
kontinenten varit överrepresenterad. 

• Kompletterat genomsnittet inom OECD, som i högre grad fokuserat på 
utsläppsbegränsningar i Asien. 

• Förutom generellt miljöskydd och multisektoriellt stöd, varit riktat till 
åtgärder inom jordbruk, vatten och sanitet samt stöd till regeringar och 
civilsamhälle. 

 
Rådande forskning pekar på att biståndshandläggare överrapporterar och 
överklassificerar biståndsprojekt som klimatrelaterade, med resultatet att en skillnad 
uppstått mellan vad OECD-länderna uppger att de bidrar med och vad 
utvecklingsländerna uppfattar att de egentligen får. Med denna utgångspunkt, och med 
kartläggningen av volymer och spridning som bas, har vi intervjuat handläggare på fem 
svenska ambassader som i hög utsträckning klassificerat bistånd som klimatrelaterat. 
Syftet har varit att undersöka hur biståndshandläggarna upplever arbetet med att 
klassificera bistånd; vad som är svårt och varför det är svårt, om det i deras mening sker 
en överklassificering eller ej samt vad de anser skulle kunna göras bättre. 

Samtliga handläggare ansåg att Sidas statistikhandbok gav tillräckligt tydliga riktlinjer 
för hur policymarkörerna för klimat ska tillämpas, en ansåg till och med att riktlinjerna var 
entydiga. Samtliga tyckte att det var lättare att avgöra vilka projekt som skulle klassificeras 
som utsläppsreducering jämfört med anpassning. I motsats till forskningens slutsatser 
ansåg tre av fem handläggare att det snarare fanns en risk för underklassificering av 
klimatrelaterade bistånd än överklassificering. Tre av fem handläggare svarade ja på 
frågan om de skulle ha nytta av mer klimatrelaterat bistånd, de två andra menade att mer 
bistånd behövdes men att det borde komma från andra givare än Sverige. Tre av 
handläggarna efterfrågade också en ökad kapacitet hos biståndspartners för en mer 
effektiv användning av biståndet. 

I huvudsak kan vi i denna studie dra slutsatserna att svenska biståndshandläggare på 
fem utvalda ambassader upplever att: 

 
• Sidas riktlinjer för hur bistånd ska klassificeras som klimatrelaterat är tydliga 

och enkla att tillämpa. 
• I viss mån är det svårare att klassificera anpassningsrelaterat  bistånd än 

bistånd som syftar till att begränsa utsläpp. 
• Ökningen av klimatrelaterat bistånd snarare beror på ökad politisk 

prioritering än på att policymarkörerna kommit att tillämpas i högre 
utsträckning eller att biståndet i ökande grad börjat överklassificerats som 
klimatrelaterat. 
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• I den mån biståndet riskerar att klassificeras fel rör det sig snarare om under- 
än överklassificering. 

 
En del av förklaringen till skillnaden mellan hur OECD redovisar det klimatrelaterade 
biståndet och vad utvecklingsländerna upplever att de erhåller skulle kunna vara att OECD 
redovisar hela kostnaden för ett projekt som klimatrelaterat även om endast en del av 
projektet faktiskt är relevant för klimatarbetet. Weikman et al. (2017) menar att 83 
procent av det svenska klimatrelaterade anpassningsbiståndet, år 2012, 
överklassificerats. Detta står i kontrast till hur de intervjuade biståndshandläggarna 
upplever att klassificeringen fungerar i praktiken. En extern genomgång av biståndet från 
en av ambassaderna där personalen intervjuats, som genomförts av Sidas helpdesk, har 
kommit fram till att 80 procent av klassificeringen varit korrekt. Detta indikerar att 
forskningen om klassificeringen av bistånd som klimatrelaterat och den bild som ges från 
biståndspraktiken skiljer sig åt. 

Framtida forskning bör göra en mer omfattande undersökning av svenskt 
klimatrelaterat bistånd, exempelvis genom enkätmetodik eller en större mängd 
intervjuer. Man bör då också ta höjd för den potentiella felkälla det kan innebära att 
basera studien på input från de anställda hos samma myndighet som bedöms. I en sådan 
studie vore det också lämpligt att komplettera underlaget med svenska organisationer 
som, delfinansierade av Sida, bedriver internationellt utvecklingssamarbete. Fokus kan 
vara på de av ramorganisationerna som arbetar med klimatrelaterat bistånd. 

I en sådan fördjupad studie kan det vara värdefullt att öka kunskapen om vad 
handläggarna upplever som svårt när de klassificerar projekt och hur stor del de tror blir 
överklassificerat respektive underklassificerat. Därtill bör det vara relevant att fördjupa 
kunskapen om hur biståndet klassificeras mellan utsläppsminskning och 
klimatanpassning, samt när en klassning sker att båda dessa delar finns med, och vilken 
del, om någon, som i så fall är tongivande. 

En sådan studie skulle eventuellt visa att Sidas strategihandbok behöver förbättras 
gällande hur klassificering av anpassningsåtgärder sker. Det skulle kunna leda till att en 
lämplig extern aktör ges i uppdrag att granska ett randomiserat urval av svenskt bilateralt 
klimatrelaterat bistånd. En sammanställning av den vetenskapliga litteraturen i syfte att 
genomlysa olika metoder för att utvärdera hur Riomarkörerna tillämpas vore också 
värdefull. Skulle det visa sig att metoderna är likartade dem som tillämpas av Sidas 
helpdesk, och att slutsatserna från analysen av klimatrelaterat bistånd i Mali är liknande 
även i andra länder, finns det anledning att tro att svensk biståndspraktik överklassificerar 
klimatbistånd i lägre grad än genomsnittet för OECD.  

Vi noterar, slutligen, att Sida för genomförandet av denna studie särskilt riktade sig till 
tankesmedjor. Vi ser det som välbetänkt att i ökad utsträckning efterfråga den kunskap 
som finns hos tankesmedjor, som länk mellan forskningen och policy. Denna länk utnyttjas 
troligen bäst om man också tydligt efterfrågar visioner, långsiktiga mål eller en utmanande 
problematisering, vilket vi och säkert många kollegor i tankesmedjevärlden mycket gärna 
skulle medverka till i relation till svenskt internationellt utvecklingssamarbete. 
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Intervjuguide 
 
Innan inspelning 

A. Innan vi sätter igång vår inspelningsutrustning vill vi fråga om det är okej att vi spelar 
in denna intervju, givet de förutsättningar om konfidentialitet och 
användningsområden som vi redogjort för? 
 

Bakgrund 

1.	Kan du säga några ord om vem du är och hur länge du jobbat med biståndsfrågor? 

2.	Under hur lång tid har du varit engagerad i klimatrelaterat bistånd? 

3.	Vilken roll har du gällande klassificering av bilateralt bistånd som klimatrelaterat? 

 
Klimatrelaterat bistånd 

4.	Vad anser du förklarar att det svenska klimatrelaterade biståndet ökat under 
perioden 2009 till 2017? [siffror] 

5.	Har ert fokus på klimatfrågor ändrats över tid (ökat/minskat/oförändrat). Om ja, 
varför? 

 
Sidas statistikhandbok/ OECD DAC:s riktlinjer 

6.	Är riktlinjerna för hur policymarkörerna för klimat ska användas tydliga? Ger Sidas 
statistikhandbok tillräcklig vägledning? 

7.	Använder ni er också av OECD DAC:s vägledning, eller utgår ni enbart från Sidas 
statistikhandbok? 

8.	Täcker riktlinjerna alla projekt med klimatrelevans alternativt täcker de projekt som 
inte borde klassas som klimatrelaterade? 

9.	Är det någon avgörande skillnad i hur tydliga riktlinjerna är för markörerna 
“utsläppsbegränsningar” och “anpassningsåtgärder”? 

10.	Är det tydligt var skiljelinjerna går mellan ett projekt vars huvudsakliga syfte är att 
begränsa utsläpp, ett projekt som signifikant bidrar till utsläppsreducering och ett 
projekt som inte berör klimat? 

11.	Är det tydligt var skiljelinjen går mellan ett projekt vars huvudsakliga syfte är att 
anpassa samhället till effekterna av ett förändrat klimat, ett projekt med signifikant 
bidrag till anpassning och ett projekt som inte bidrar till anpassning? 

12.	Har er kunskap om klimatrelaterat bistånd och er kapacitet att klassa bistånd som 
klimatrelaterat ökat eller minskat över tid? 

13.	Återspeglar den klassning som görs av klimatrelaterat bistånd verkligheten? Eller är 
det överklassning eller underklassning och i så fall vad beror det på? 

14.	Anser du att policymarkörernas införande och användning påverkat att fler projekt 
designats med en tydlig hänvisning till klimatkonventionen? 
 

Landspecifika frågor 

15.	Påverkar det politiska systemet alternativt den ekonomiska strukturen i [landet i 
fråga] möjligheterna att bedriva klimatrelaterade biståndsprojekt? 
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16.	Skulle ni önska mer eller mindre klimatrelaterat bistånd i [landet i fråga], relativt 
övrigt bilateralt bistånd? 

 

Övrigt 

17.	Känner du till klassificeringen ”Bilateralt, ospecificerat”? I så fall, kan du säga några 
ord om hur den klassificeringen tillämpas? Vi är intresserade eftersom en stor andel av 
det svenska bilaterala klimatbiståndet har statusen ”Bilateralt, ospecificerat”. 

18.	Är det något övrigt som du vill tillägga? 
 


