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Värderingar och principer 
styr utvecklingssamarbetet  

De mänskliga rättigheterna, jämställdhet, jämlikhet  
och klimatförändringen syns allt mer  

i Finlands utvecklingssamarbete.   

G runden för Finlands utvecklings-
politik och utvecklingssamarbete 
är mänskliga rättigheter och fem 

övergripande mål. Med hjälp av dem styrs 
Finlands utvecklingssamarbete och där-
med den globala utvecklingen i en allt 
mer hållbar och rättvis riktning.  

De genomgripande målen är i) jäm-
ställdhet, ii) jämlikhet med betoning på 
inklusion av personer med funktionsned-
sättning, iii) klimatresiliens, iv) utsläpps-
snål utveckling och v) miljöskydd med 
betoning på tryggande av den biologiska 
mångfalden. Främjandet av dessa mål och 
ett människorättsbaserat förhållningssätt 
garanterar också att utvecklingssamarbe-
tet inte får negativa effekter. 

Utgångspunkten är tillgodoseen-
det av de mänskliga rättigheterna

Åren 2019–2021 beaktade samman-
lagt 96 procent av finansieringsbesluten 
de mänskliga rättigheterna eller främjade 
dem aktivt. Andelen av de mest ambitiösa 
projektens, dvs. projekt som ingriper i 
utmaningar kring de mänskliga rättighe-

terna, steg från sju till över tretton pro-
cent 2015–2017. 

Under rapporteringsperioden fästes sär-
skild uppmärksamhet vid människorättsba-
serat utvecklingssamarbete inom den pri-
vata sektorn. Med stöd av Finland erbjöd 
organisationen Shift utbildning i genomför-
andet av FN:s vägledande principer om 
företag och mänskliga rättigheter för sam-
arbetspartner inom den privata sektorn. I 
och med detta har till exempel Finnfund 
och Finnpartnership stärkt beaktandet av 
principerna i sin verksamhet. 

Ökad finansiering  
för jämställdhet 

Andelen finansiering för utvecklings-
samarbete som främjar jämställdhet har 
ökat betydligt under de senaste åren. Av 
alla de nya finansieringsbeslut som fatta-
des 2019–2021 främjade 76 procent jäm-
ställdhet som huvud- eller delmål, medan 
motsvarande andel 2015–2017 var cirka 
50 procent.

Jämställdhet främjas allt mer i alla 
samarbetsformer. Jämställdhetsanalyser 

och delmål som främjar jämställdhet 
inkluderas mer systematiskt än tidigare 
även i projekt där jämställdhet inte är ett 
huvudmål, till exempel inom klimatarbe-
tet och utbildningssektorn.  

I enlighet med EU:s riktlinjer är Fin-
lands mål att 85 procent av de nya utveck-
lingssamarbetsprojekten stegvis ska 
innehålla mål som främjar jämställdhet. 
Utrikesministeriet färdigställer en plan 
för att uppnå detta mål. 

 Personer med funktionsnedsätt-
ning bör beaktas bättre    

Finlands starka globala roll i att 
påverka främjandet av rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning har 
stärkts under de senaste åren bland annat 
i och med åtagandena från toppmötet Glo-
bal Disability Summit. Trots detta har 
anslagen som främjar rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning legat 
kvar på endast några procent av hela 
finansieringen av utvecklingssamarbetet 
under den nuvarande och föregående 
regeringsperioden. 
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ÖKAT INGRIPANDE I UTMANINGAR  
KRING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER1

FINANSIERINGEN FÖR ATT FRÄMJA  
JÄMSTÄLLDHET VÄXER TYDLIGT2

FINLANDS 
 INTERNATIONELLA 

KLIMATFINANSIERING 
HAR ÖKAT

MINSKAD FINANSIERING  
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 

BÄTTRE BEAKTANDE  
AV TILLGÄNGLIGHETEN

ÖKAD FINANSIERING SOM 
STÖDER ANPASSNINGEN TILL 

KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Administrativa kostnader och kostnader för anskaffningar samt kostnader i 
anslutning till det allmänna utvecklingsarbetet klassificeras inte, eftersom de 
endast har en indirekt koppling till främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Klimatfinansieringen indelas i finansiering 
för att begränsa klimatförändringen och 
finansiering för att anpassa sig till den.
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Utgångspunkten 
är kvalitet och 

resultat 
Uppföljning av olika samarbetsformer samt 

utveckling av kvalitet och riskhantering är en 
väsentlig del av genomförandet av 

utvecklingssamarbetet. 

F inland samarbetar med många 
olika aktörer för att uppnå sina 
utvecklingspolitiska mål. Till 

samarbetspartnerna hör bland annat 
stater, organisationer och företag. Varje 
samarbetsform har sina egna särdrag 
och styrkor.

De resultatkartor som utarbetats för 
de prioriterade områdena i utvecklings-
politiken definierar Finlands viktigaste 
resultatmål och beskriver närmare hur 
Finland för sin del stöder uppnåendet av 
målen för hållbar utveckling. Resultat-
kartorna synliggör hur Finlands utveck-
lingspolitik och -samarbete inverkar på 
den globala hållbara  utvecklingen.

Som en del av reformen av det 
utvecklingspolitiska verksamhetssättet 
som genomfördes under regeringsperi-
oden fastställdes tio kvalitetskriterier 
för Finlands utvecklingssamarbete. Kva-
litetskriterierna utgör kärnan i utrikes-
ministeriets kvalitetssäkringssystem, 
med vilket man strävar efter att säker-
ställa att projekten och programmen är 
förenliga med både målen för Finlands 
utvecklingspolitik och de kvalitetskrav 
som styr den.

Utöver de egentliga resultaten talar 
man i utvecklingspolitiken om effektivi-
tet. Det är fråga om utvecklingssamar-
betets kvalitet: Hur genomförs utveck-

Under 2019–2021 har andelen projekt 
som beaktar tillgänglighet ökat från 17 
procent till 24 procent jämfört med 2015–
2017. Även om det skett framsteg i beak-
tandet av tillgänglighet i synnerhet i 
civilsamhällesorganisationernas projekt, 
är omfattningen och förståelsen av till-
gänglighet samt inkluderandet av perso-
ner med funktionsnedsättning i utveck-
lingssamarbetet fortfarande på en svag 
nivå. Personer med funktionsnedsättning 
hamnar ofta utanför verksamheten i 
många samarbetsformer, såsom i projekt 
inom den privata sektorn och multilate-
rala organisationer.      

 
Klimatfinansieringen  

i ett stabilt tillväxtspår  
Under innevarande regeringsperiod håller 
Finlands offentliga internationella kli-
matfinansiering på att nästan fördubblas 
jämfört med föregående regeringsperiod. 
Andelen finansieringsbeslut som främjar 
både begränsningen av klimatföränd-
ringen och anpassningen till den har ökat 
bland alla finansieringsbeslut. 

För att säkerställa ett långsiktigt kli-
matarbete publicerade utrikesministeriet 
i början av 2022 den första planen för 
verkställandet av Finlands offentliga 
internationella klimatfinansiering. För-
utom nivån och inriktningen på finansie-
ringen fastställs i planen bland annat 
målen, inriktningen och uppföljningen av 
finansieringen samt hur man ska få in allt 
större mängder privat finansiering vid 
sidan av den offentliga klimatfinansie-
ringen.  

Biologisk mångfald  
ett växande tema

I Finlands utvecklingssamarbete har 
finansieringen av tryggandet av den bio-
logiska mångfalden minskat kraftigt 
under de senaste åren. Detta har upp-
märksammats till exempel av Utveck-
lingspolitiska kommissionen och OECD. 

I och med den utvecklingspolitiska 
redogörelsen för de kommande valperio-
derna som riksdagen godkände våren 
2022 kommer temat att stärkas både som 
ett prioriterat område och som ett 
genomgående mål. Den nya priorite-
ringen bör ingå i framtida finansierings-
planer. 
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➔	Minimikriterier som utrikesministeriets 

förvaltning och verksamhet förutsätter

➔	Samarbetets ändamålsenlighet

➔	Omfattande ägarskap

➔	Samstämmighet, kompatibilitet

➔	Resultat

➔	Effektivitet

➔	Ändamålsenlighet

➔	Hållbarhet

➔	Transparens och redovisningsskyldighet

➔	Ekonomisk-administrativ genomförbarhet

Dessutom måste allt arbete kunna evalueras.

Utrikesministeriet har förbundit 
sig till öppenhet i förvaltningen och 
informationen. Öppenhet och trans-
parens förbättrar utvecklingssamar-
betets resultat, minskar riskerna för 
missbruk och korruption samt stär-
ker redovisningsskyldigheten och 
ägarskapet i utvecklingsländerna.

Utrikesministeriet lanserade 
webbplatsen OpenAid.fi i december 
2021. Webbplatsen samlar heltäc-
kande information om användnin-
gen av Finlands utvecklingssamar-
betsmedel i en tjänst. Detaljerade 
uppgifter om utbetalningarna för 
utvecklingssamarbetet finns från 
och med 2015 i en visuell och lättil-
lgänglig form. Utvecklingen av web-
bplatsen fortsätter: Till helheten 
fogas i fortsättningen bland annat 
information om resultat.

Kvalitetskriterier för 
utvecklingssamarbetet

Öppenheten  
har ökat

lingssamarbetet, vilka faktorer stöder 
uppnåendet av målen och hur väl har de 
uppställda målen uppnåtts. Finland har 
förbundit sig till att genomföra interna-
tionellt godkända effektivitetsprinciper 
för utvecklingssamarbetet, vilka är part-
nerlandets ägarskap, strävan efter resul-
tat, omfattande partnerskap samt trans-
parens och ömsesidig redovisningsskyl-
dighet.

Finland deltar både i uppföljningen av 
hur effektivitetsprinciperna verkställs 
och i utvecklingen av uppföljningssyste-
met via nätverket Global Partnership, 
OECD:s biståndskommitté DAC och EU. 
Det uppdaterade internationella resul-
tatuppföljningssystemet blir klart före 
utgången av 2022. 

Den senaste uppföljningsomgången 
av verkställandet av principerna som 
genomfördes 2018 visade att rapporte-
ringen av Finlands utvecklingssamar-
betsfinansiering är transparent och att 
finansieringen stödde lokalt ägarskap i 
utvecklingsländer och användningen av 
lokala system bättre än genomsnittet 
bland andra biståndsgivare. 

Effektivitet och kvalitet är utgångs-
punkterna för den strategiska resultat-
styrningen av Finlands utvecklingssam-
arbete. Arbetets resultat och effektivitet 
följs upp i fråga om såväl enskilda pro-
jekt, samarbetsformer som utvecklings-
politikens övergripande nivå. Årligen 
utarbetas så kallade syntesrapporter om 
samarbetsformerna. Dessa baserar sig 
på olika aktörers framstegs- och årsrap-
porter samt evalueringar av projekt eller 
samarbetsformer. Utifrån de observatio-
ner som presenteras i rapporterna 
utvecklas arbetet vidare.

Utvecklingspolitikens verksamhets-
miljöer har förändrats avsevärt under de 
senaste åren. Bland annat har bräcklig-
heten, konflikterna och klimatföränd-
ringens effekter ökat och civisamhällets 
verksamhetsutrymme har begränsats. I 
denna förändrade verksamhetsmiljö 
behöver också effektivitetsprinciperna 
omtolkas. Till exempel kan det vara 
utmanande att säkerställa lokalt ägar-
skap och omfattande partnerskap i situ-
ationer där civilsamhällets handlingsut-
rymme är mycket begränsat eller det 
råder en väpnad konflikt i partnerlandet.
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Riskhanteringen inom 
utvecklingssamarbetet  

är allt viktigare 
Svåra verksamhetsmiljöer och nya samarbetsformer  

medför nya risker. Riskerna hanteras genom planering,  
uppföljning och val av partner.

F örutseende och hantering av ris-
kerna är en central del av verk-
ställandet av utvecklingssamar-

betet. Behovet av hjälp, men också ris-
kerna, framhävs i bräckliga stater och 
konfliktområden. Även nya finansierings-
instrument, såsom utvecklingssamarbete 
i form av lån och investeringar, har med-
fört nya risker. 

Riskerna i anslutning till utvecklings-
samarbetet är olika och på olika nivåer. 
Riskerna som försämrar resultaten kan 
gälla till exempel plötsliga förändringar i 
verksamhetsmiljön: politisk instabilitet, 
säkerhetsproblem och extrema naturfeno-
men i partnerlandet eller fluktuationer i 
den internationella utvecklingsfinansie-
ringen. Exempel på detta är coronapande-
min och de allt vanligare beväpnade kon-
flikterna, som har orsakat förändringar i 
den finansiering och de verksamhetssätt 
som utrikesministeriet har beviljat.

Genomförandet av programmen innebär 
också egna risker. Till exempel kan brister i 
planeringen, människornas kompetens och 
systemen fördröja eller begränsa resulta-
ten. Även korruption och missbruk av medel 
utgör ett hot mot resultaten. 

Riskhanteringen är en del av den stra-
tegiska planeringen, informationsled-
ningen, resultatstyrningen och kvalitets-
hanteringen i utvecklingspolitiken och 
utvecklingssamarbetet. Den riskhante-
ringspolicy för utvecklingssamarbetet 
som färdigställdes 2021 stärker utrikes-
ministeriets och dess samarbetspartners 
praxis samt förpliktar till utveckling av 
riskhanteringen i all verksamhet som 
finansieras av Finland. Utöver hante-
ringen av politiska och ekonomiska risker 
förutsätter Finland av sina samarbets-
partner åtgärder för att förebygga sexuellt 
utnyttjande och trakasserier.

FN och internationella finansinstitut 
har en central uppgift i verkställandet av 
Finlands utvecklingssamarbete. De ansva-
rar också för de risker som är förknippade 
med samarbetet och för riskhanteringen. 
Enligt MOPAN-nätverket som utvärderar 
multilateralt samarbete har organisation-
ernas riskhanteringsförfaranden utveck-
lats gynnsamt under de senaste åren.4 

Utrikesministeriet deltar i organisationer-
nas ledningsgruppsarbete samt i styr-
ningen av riskhanteringen i och med upp-
följningen av avtalen om specialfinansie-

ring och verkställandet av dem. Utrikesmi-
nisteriet förhåller sig allvarligt till alla 
misstankar om missbruk, såsom missbruk 
av medel och sexuella trakasserier. Man 
ingriper alltid i missbruk. 

Till riskhanteringen inom utvecklings-
samarbetet hör också att behandla miss-
tankar om missbruk. Alla som utför 
utvecklingssamarbete är skyldiga att 
underrätta utrikesministeriet om upp-
täckt missbruk och misstankar om miss-
bruk på webbplatsen Vaarinkayttoilmoi-
tus.fi. Felaktigt använda medel återkrävs 
enligt den interna anvisningen för åter-
krav. Utrikesministeriets anmälnings-
tjänst och anvisningar för behandling av 
misstankar om missbruk grundar sig på 
Finlands internationella förbindelser mot 
korruption och mutor. 

Utrikesministeriet fattade 17 beslut 
om återkrav 2018–2022 och på basis av 
dessa återbetalades 173 162 euro. Dess-
utom återbetalades vissa statsunderstöd 
frivilligt. För de finländska organisation-
ernas del återbetalades alla medel som 
skulle återkrävas. På grund av internatio-
nella rättsliga åtgärder kan behandlingen 
av vissa fall ta flera år.
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Talibanernas snabba maktövertagande 
i Afghanistan i augusti 2021 tvingade 
biståndsaktörerna in i en situation där 
det traditionella utvecklingssamarbetet 
med regeringen snabbt måste avbry-
tas. Stödgivarna och utvecklingssamar-
betsorganisationerna anpassade sin 
verksamhet relativt smidigt. Detta 
underlättades av utvecklingssamar-
betsaktörernas över 20-åriga erfaren-
het av Afghanistan. Med hjälp av FN- 
och civilsamhällesorganisationer lyck-
ades man måttligt med allokeringen av 
medel till nya behov och till dem som 
var i störst behov av medel. Anpass-
ningsarbetet pågår fortfarande delvis.

Den snabbt förändrade situationen 
visade att Finland i regel hade valt 
sådana aktörer till samarbetsorganisa-
tioner för utvecklingsarbetet som, då 
riskerna realiserades, kunde fortsätta 
och anpassa sina program på det sätt 
som situationen krävde. 

Det finns fortfarande inga förut-
sättningar för direkt samarbete med 
talibanregimen och västländernas 
medel kanaliseras inte till talibanregi-
men, utan stödet styrs via internatio-
nella och lokala organisationer.

Erfarenhet stödde 
anpassandet av 

arbetet i 
Afghanistan

Riskhanteringspolicyn för utvecklings-
samarbetet som publicerades 2021 
kompletterar utrikesministeriets 
gemensamma förfaranden och fast-
ställer de branschspecifika målen, 
principerna, ansvaren och verksam-
hetsmodellen för riskhanteringen. 
Riskhanteringspolitiken grundar sig 
förutom på den nationella lagstift-
ningen även på ISO31000-standarden 
som tillämpas av internationella orga-
nisationer och OECD:s biståndskom-
mitté DAC:s rekommendationer5. 

Verkställandet av riskhanterings-
policyn förutsätter att utrikesministe-
riets kvalitetssystem stärks. Riskerna 
hanteras genom aktiv uppföljning, 
revisioner, utvärderingar och påver-
kan. De minskas genom god planering 
och omsorgsfullt val av partner.

Riskerna  
minskas genom 
god planering

Finland förutsätter att samarbetspart-
nerna förbinder sig till att bekämpa 
sexuella trakasserier och sexuellt 
utnyttjande. Förebyggande och utrot-
ning av sexuellt utnyttjande, över-
grepp och sexuella trakasserier blev 
under regeringsperioden ett centralt 
mål och verksamhetssätt för det inter-
nationella samarbetet och Finlands 
utvecklingssamarbete.

Finland har liksom 21 andra länder 
förbundit sig till de åtgärder som man 
kom överens om i London 2018, med 
vilka man förebygger sexuellt utnytt-
jande, övergrepp och sexuella  trakas-
serier, stöder dem som hamnat ut för 
detta och förbättrar skyddet för den 
som gör anmälan6. I enlighet med den 
gemensamma politiska målbilden har 
Finland uppdaterat villkoren för den 
beviljade finansieringen och förutsät-
ter att samarbetspartnerna verkställer 
de gemensamma principerna och 
standarderna. 

Slut på sexuellt 
utnyttjande och 

trakasserier 

I FN:s kontor för projekttjänster 
UNOPS uppstod en misstanke om 
missbruk i december 2021. Genast när 
ärendet hade framkommit fryste utri-
kesministeriet UNOPS finansiering 
och inledde utredningsarbetet. Fin-
land informerade om fallet som första 
land den 14 april 2022. FN har inlett 
flera utredningar som Finland aktivt 
krävt. Även Finlands egna utredningar 
fortsätter under 2022.

Fallet av missbruk 
vid UNOPS är 

betydande i  
FN-systemet // Behovet av  

hjälp och 
 riskerna 

 framhävs i 
bräckliga stater 

och konflikt-
områden.//
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Landsprogrammen har  
gett resultat även under 

pandemin
Finlands landsprogram har varit framgångsrika bland annat  

tack vare sin långsiktighet och flexibilitet.

F inland bedriver ett långsiktigt 
bilateralt samarbete med utveck-
lingsländerna utifrån 13 lands-

program eller regionala program. Åren 
2019–2021 utgjorde denna samarbets-
form 19 procent av det egentliga 
utvecklings samarbetet. 

I landsprogrammen fastställs priorite-
ringarna, resultatmålen och de centrala 
samarbetsprojekten för samarbetet. Arbe-
tets framskridande följs upp kontinuer-
ligt och resultaten rapporteras årligen. 
Utifrån årsrapporterna utarbetas en syn-
tesrapport som ger en helhetsbild av 
landsprogrammens effektivitet.

Hur väl arbetet lyckas bedöms enligt 
hur väl de direkta och långsiktiga resul-
tatmålen uppnås. 

Uppnåendet av de direkta resultatmå-
len förbättrades stadigt 2016–2019, men 
resultatnivån sjönk betydligt 2020. Orsa-
ken till nedgången var framför allt coro-
napandemin och konflikter som tillspet-
sats i partnerländerna och som har för-
dröjt och förändrat genomförandet av de 

pågående projekten samt i synnerhet 
beredningen av nya projekt. 

Samma förändring syns i viss mån 
också i de långsiktiga resultatmålen. Pan-
demin och konflikterna har haft en bety-
dande inverkan på partnerländernas verk-
samhetsmiljöer och vänt vissa utveck-
lingsförlopp bakåt. Till exempel i och med 
skolstängningarna förvärrades inlär-
ningskrisen ytterligare, särskilt i de fatti-
gaste partnerländerna. Läget i Afghanis-
tan och Myanmar tillspetsades så att man 
utarbetade tillfälliga handlingsplaner för 
länderna istället för landsprogram.        

Å andra sidan uppnåddes även under 
pandemiåren 2020–2021 cirka 70–80 
procent av både de direkta och de långva-
riga resultatmålen väl eller måttligt. 
Detta innebär att dessa mål uppnåddes 
till minst 60 procent. 

Resultaten främjades i synnerhet av det 
långsiktiga samarbetet samt utnyttjandet 
av sakkunskap och politisk dialog på sätt 
som lämpar sig för olika samarbetsformer. 
Det har varit nödvändigt att anpassa sam-

arbetet till de förändrade förhållandena och 
detta skapar förutsättningar för bättre 
resultat även i framtiden. Å andra sidan har 
anpassningsåtgärderna fördröjt genomför-
andet av projekten.

I dag sker en allt större del av samar-
betet i bräckliga länder. Under 2019–
2020 lät utrikesministeriet göra en extern 
utvärdering av landsprogrammen i bräck-
liga kontexter. I utvärderingen rekom-
menderades att man i landsprogrammen 
i fortsättningen bättre än i nuläget beak-
tar överraskande förändringar i verksam-
hetsmiljön samt samarbetet mellan 
utvecklingssamarbetet, det humanitära 
biståndet och fredsbyggandet.

I samband med de nya landsprogram-
men som godkändes 2021 publicerades de 
första landsstrategierna, där man utöver 
utvecklingssamarbetet även beaktar målen 
för utrikes- och säkerhetspolitiken och de 
ekonomiska relationerna. Samtidigt ökades 
flexibiliteten i landsprogrammen och de 
projekt som ingår i dem så att de bättre rea-
gerar på förändringar i verksamhetsmiljön.
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Direkta resultat

Mer omfattande resultat

CORONAVIRUSET OCH KONFLIKTER 
FÖRSVAGADE RESULTATEN 

FINLANDS LANDPROGRAM

Resultaten har uppnåtts bra = över 80 procent av årets 
resultatmål har uppnåtts, framskrider exemplariskt, 
inget behov av att ändra planerna

Måttligt = 60–80 procent av årets resultatmål har 
uppnåtts, framskrider i allmänhet exemplariskt, men 
det behövs förändringar/påskyndande

Dåligt = 0–60 procent av årets resultatmål har 
uppnåtts, framskrider inte på önskat sätt, betydande 
korrigeringar behövs

Kan inte rapporteras, eftersom programmet inte har inletts 
eller avslutats under en pågående landprogramperiod

KÄLLA:  UM
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Etiopien har samtidigt drabbats 
av coronapandemin, torka och 
inbördeskrig. Antalet interna flyk-
tingar har ökat till miljontals och 
många andra behöver också kata-
strofhjälp. Finland har reagerat på 
situationen genom att snabbt 
göra ändringar i genomförandet 
av det nationella programmet, 
men genom att hålla sig till de 
långsiktiga målen på sektornivå. 

Till följd av kriserna ökades det 
humanitära biståndet och de grund-
läggande funktionerna i de bilate-
rala projekten och de uppnådda 
resultaten tryggades så väl som möj-
ligt. Medel riktades till omedelbara 
behov, säkerheten för projektperso-
nalen prioriterades och planeringen 
av nya bilaterala projekt avbröts. 
Dessutom påskyndades beslutsfat-
tandet, uppföljningen av medelsan-
vändningen effektiverades ytterli-
gare och utbetalningarna delades i 
flera mindre delar. Anpassningsåt-
gärderna gällde allt samarbete:

Landsbygdsutveckling 
➔	Områdena för genomförande 

av projekten ändrades på 
grund av säkerhetssituationen. 

➔	Medel riktades till de interna 
flyktingarnas behov och till 
humanitärt bistånd.

Vattenförsörjning
➔	Under pandemin ökades beto-

ningen på hygien och bland 
annat hälsostationernas vat-
tentjänster.

➔	Stödet riktades till interna 
flyktingläger och områden 
som lider av torka.

Undervisning
➔	Finansieringen av den grundläg-

gande utbildningen riktades till 
återuppbyggnad av skolorna och 
verksamhet på skolnivå.

➔	Undervisning i krissituationer 
stöddes på engångsbasis till-
sammans med UNICEF för att få 
sådana som lämnat skolan på 
konfliktområdena att återvända 
till skolan; ett sätt var att 
erbjuda skolmat.

Trots att konflikten och pandemin 
bromsade upp genomförandet av 
projekten och hindrade tillträde 
till vissa områden och även infra-
strukturen förstördes under kri-
get, kunde man tack vare anpass-
ningen hålla skadorna på ett mini-
mum och stödja de grupper som 
var mest utsatta. I slutändan 
kunde projekten fungera och pro-
ducera goda resultat med hänsyn 
till situationen.

Anpassning av landsprogrammet  
till kriser: Etiopien  

Afghanistan

Tadžikistan

Kenya

Somalia

Etiopien

Tanzania

MoçambiqueSambia

Myanmar

Vietnam

Nepal

Uzbekistan

Kirgisia

Ukraina

Palestinska området

Krisen i Syrien, 
Mellanöstern 
och Nordafrika
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Betydande förändringar  
via multilaterala  
organisationer

Finland får igenom sina egna synpunkter på internationella  
organisationers strategier, riktlinjer och verksamhetssätt  

– och ökar därmed sitt inflytande.

D et multilaterala samarbetet ger 
Finland möjlighet att påverka 
beslut som löser komplicerade 

globala utmaningar. Att stärka detta 
arbete var ett av målen i regeringspro-
grammet för 2019. 

Cirka hälften av anslagen för Finlands 
utvecklingssamarbete åren 2019–2021 
kanaliserades via internationella organi-
sationer och EU.7 Hur samarbetet lyckas 
följs upp årligen med hjälp av Finlands 
egna påverkansplaner. Dessutom görs 
internationella utvärderingar och sepa-
rata evalueringar.

Det internationella MOPAN-nätverket 
utvärderar multilaterala aktörers förvalt-
ning och resultat. Åren 2019–2021 publi-
cerade MOPAN bedömningar av 25 multi-
laterala aktörer.8 Enligt bedömningarna 
uppnådde Finlands viktigaste partner 
sina mål väl. Endast i den globala miljö-
fonden GEF har den långsamma projekt-
cykeln försämrat resultatet.9 Prestatio-
nerna av FN:s befolkningsfond UNFPA10, 
organisationen UN Women11 och FN:s 

barnfond UNICEF12 bedömdes för sin del 
som utmärkta. De flesta samarbetspart-
ner kunde dock förbättra verksamhetens 
kostnadseffektivitet.

År 2020 färdigställdes den första obe-
roende evalueringen av Finlands påverkan 
på 23 multilaterala partnerorganisatio-
ners verksamhet.13 Evalueringen bekräf-
tar att Finland har åstadkommit bety-
dande förändringar i organisationernas 
strategier, riktlinjer och verksamhets-
sätt.14 Finland har haft mer inflytande än 
vad som kunde antas utifrån finansie-
ringen eller röstandelen. 

Hörnstenarna i påverkan har varit utri-
kesministeriets kunniga och erfarna per-
sonal, temaspecifik expertis, långsiktig 
verksamhet i flera kanaler samt samar-
bete med andra aktörer. Finland har fått 
rykte som temaledare särskilt i fråga om 
jämställdhet, rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, utbildning 
samt teknologi och innovationer.

Till exempel har Finlands satsning på 
experter på inkluderande utbildning och 

rättigheter för personer med funktions-
nedsättning gett konkreta resultat i 
Världsbankens strategier och utbild-
ningsmaterial. Finland har också aktivt 
påverkat integreringen av personer med 
funktionsnedsättning under Internatio-
nella utvecklingsorganisationen IDA:s 
förhandlingar om tilläggsfinansiering 
2019–2021.

Enligt evalueringen har administratio-
nen av påverkansarbetet vid utrikesminis-
teriet främjat inlärningen och uppkom-
sten av god praxis samt rapporteringen 
till riksdagen. Det mervärde som påver-
kansplanerna ger i förhållande till det 
arbete som de medför upplevs dock inte 
alltid som tillräckligt. Begränsade perso-
nalresurser och den tid som står till buds 
utgör utmaningar i arbetet. Finländare 
som har arbetat för eller återvänt från 
multilaterala organisationer har inte 
utnyttjats särskilt mycket i påverkansar-
betet. Evalueringen uppmuntrar till att 
fortsätta påverkansarbetet och utveckla 
det så det blir mer strategiskt.



75GENOMFÖRANDE DEN UTVECKLINGSPOLITISKA RESULTATRAPPORTEN  2022

Internationella jordbruksfonden IFAD är en viktig partner för 
Finland, eftersom den når fattiga småbrukare och strävar efter 
en helhetsbetonad utveckling av landsbygden. Finland påverkar 
aktivt i IFAD för att främja jämställdhetsfrågor och anpassning 
till klimatförändringen. 

I MOPAN-utvärderingen 2019 hade IFAD både styrkor och 
utvecklingsområden.

Styrkor

➔	Tydlig grundläggande uppgift och strategi som stöder denna

➔	Regelbundet samarbete med intressentgrupper

➔	Transparent allokering av resurser

➔	En organisationsstruktur som stöder resultat

➔	Strävan efter resultatbaserad budgetering

Utvecklingsområden

➔	Hur snabbt utbetalningarna görs 

➔	Bedömning och utveckling av organisationens kapacitet

➔	Att nå de mest utsatta stödtagarna

➔	Mer systematiskt utnyttjande av resultatdata och tidigare 

erfarenheter15

När coronaviruset började 
sprida sig i Afrika, reagerade 
utvecklingsbankerna snabbt 
på situationen. Afrikanska 
utvecklingsbanken AfDB 
godkände en finansiering på 
10 miljarder dollar för de 
mest sårbara länderna redan 
i april 2020. Finland bidrog i 
bankens direktion till att 
snabbt skapa ett finansie-
ringsfönster. Utöver hälso-
sektorn finansierade man 
med krispaketet 2020–2021 
även social trygghet och 

företagsstöd, som gynnade 
nästan 30 miljoner av de fat-
tigaste hushållen och över 
300 000 små och medel-
stora företag. Målländernas 
coronatestningskapacitet 
blev cirka 12 gånger större. 
Med hjälp av finansieringen 
kunde man också utbilda 
över 130 000 personer till 
stöd för hälso- och sjukvår-
den samt fördubbla antalet 
platser avsedda för corona-
patienter på intensivvårdsav-
delningarna.16

Internationella jordbruksfonden 
når fattiga småbrukare

Utvecklingsbankernas pandemifi-
nansiering var flexibel och snabb 

Helhetsbedömning av hur målen uppnåtts

Resultat som bedöms ha uppnåtts

Nytta för målgrupperna

Förmåga att åstadkomma förändringar  
i de nationella riktlinjerna

Resultat som berör jämställdhet 

Resultat för miljön

Resultat för förvaltningen

Betydelse för samarbetspartnerna

Effektivitet gällande hur resultat  
åstadkommits

Resultatens hållbarhet

INTERNATIONELL BEDÖMNING AV FINLANDS 13 MULTILATERALA  
SAMARBETSPARTNERS FÖRMÅGA ATT UPPNÅ SINA MÅL

UNFP
A

Mycket bra Bra Svag Inte tillämpligtMycket svag Ingen indikator har använts

UN W
om

en GEF
FA

O

UNIC
EF

ADB
IF

AD
WFP WHO

UNHCR

UNOPS

UNRWA
UNDP

1

3

1

1

2

3

1

1

2

1

2

2

1

4

2

2

2

43

2 3

2

3

3

3

2

–

–

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

2

3

2

2 2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

3

3

3

3

2

3 2

2

2

1

2

3

2

2

2

3

2

2

4

–

3

2

2

2

2

–

2

2

2

2

–

3

3

–

2

2

2

3

2

2

3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3

2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 – 3

KÄLLA:  MOPAN



76 GENOMFÖRANDE DEN UTVECKLINGSPOLITISKA RESULTATRAPPORTEN  2022

Finland har  
ett starkt inflytande  

i världen som EU-medlem
Under coronapandemin intensifierade EU:s medlemsländer sitt samarbete. 

E U och dess medlemsländer är till-
sammans världens största 
bistånds givare. År 2020 stödde de 

utvecklingssamarbetet med sammanlagt 
cirka 67 miljarder euro, vilket var nästan 
hälften av hela den globala officiella 
finansieringen av utvecklingsbistånd. 

Ungefär en femtedel av Finlands offi-
ciella medel för utvecklingssamarbete går 
årligen till EU:s budget och fördelas på 
Europeiska kommissionens generaldirek-
torat för internationella partnerskap, 
grannskapspolitik och humanitärt 
bistånd. 

Kommissionen, som inledde sin man-
datperiod 2019, ställde som sitt centrala 
mål att stärka EU:s globala roll. Målet 
eftersträvas bland annat genom utveck-
lingspolitik och utvecklingssamarbete, 
det vill säga genom att stärka unionens 
internationella partnerskap, främja håll-
bar utveckling och minska den globala 
fattigdomen. 

Finland har stött EU:s utvecklingssam-
arbete genom att delta i utarbetandet av 
EU:s riktlinjer för utvecklingssamarbete, 
genomförandet av gemensamma pro-
gram och utvecklingen av nya samarbets-
former. Finland har särskilt stött strävan-

dena att främja grön övergång, digitalise-
ring och hållbar ekonomi samt mänsklig 
utveckling. Finland har också stärkt bety-
delsen av jämställdhet och utbildning i 
EU:s utvecklingssamarbete.

Samarbetet mellan EU-institutionerna 
och medlemsländerna har intensifierats 
ytterligare under de senaste åren. I och 
med coronapandemin förbättrades och 
effektiverades samarbetet mellan EU:s 
medlemsländer, institutioner och europe-
iska institutioner för utvecklingsfinansie-
ring. Verksamhetsmodellen Team Europe 
lanserades 2020 och i dess namn kommer 
man även i fortsättningen att utveckla koor-
dineringen, samprogrammeringen och den 
gemensamma kommunikationen. Via EU 
har också Finland fått större genomslag-
skraft och synlighet för sin verksamhet.

Styrning av EU-finansieringen  
År 2021 godkände EU en ny förordning 
om ett globalt Europa som förenhetligar 
och styr unionens finansiering av yttre 
förbindelser på ett betydande sätt.17 

I förhandlingarna om förordningen 
påverkade Finland framför allt till vilka 
områden EU-finansiering riktas och vilka 
prioriteringarna i finansieringen är. För 

Finland är det viktigt att fokusera på resul-
taten och att utvecklingspolitiken ses som 
en central del av EU:s yttre förbindelser. I 
förordningen fick man också med andra 
centrala mål för Finland, såsom att finan-
sieringen i första hand ska riktas till 
Afrika, att klimatåtgärder ska betonas 
samt att man förbinder sig till konkreta 
åtgärder för att främja jämställdhet. 

En enhetlig global finansiering förvän-
tas påskynda EU:s förmåga att reagera på 
överraskande kriser. Detta har redan 
synts till exempel i EU:s snabba reaktion 
på de behov som Rysslands anfallskrig 
orsakat i Ukraina.

Det mest direkta sättet att påverka 
EU-finansieringens resultat är att delta i 
planeringen och genomförandet av EU:s 
program på landsnivå. Finland har 
samprogrammering med EU i flera länder 
och dessutom deltar Finland i EU:s Team 
Europe-initiativ. I Nepal och Ukraina för-
valtar Finland också EU-finansieringen.

Utöver de egentliga gemensamma pro-
grammen påverkar Finland EU:s verksam-
het på landsnivå genom ambassader och 
EU-samordning. Finland för också dialog 
med partnerländerna tillsammans med 
EU-delegationerna.
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EU reagerade på coronapandemin och 
de utmaningar den medförde genom 
att utveckla den så kallade Team Euro-
pe-verksamhetsmodellen. EU:s cen-
trala mål var att effektivisera och 
förenhetliga det sätt på vilket stödet 
för partnerländernas coronaåtgärder 
användes. Under Team Europe-para-
plyet kunde alla EU-aktörer, inklusive 
Finland, förena sina krafter när de för-
handlade om bland annat vaccinleve-
ranser.

Enligt utrikesministeriets externa 
utvärdering förbättrade Team Europe 
EU:s koordination och synlighet samt 
stärkte bilden av EU som en enhetlig 
aktör. Team Europe ökade också 
biståndet, särskilt då pandemin fram-
skred.

Den externa utvärderingen av Finlands 
utvecklingspolitiska EU-påverkan 
2014–2021 som utrikesministeriet 
beställt publiceras hösten 2022. Målet 
med denna omfattande, oberoende 
utvärdering är att producera informa-
tion om hur Finland har påverkat EU 
och hur verksamheten kan effektivise-
ras. De preliminära slutsatserna 
bekräftar att Finland under sitt ordfö-
randeskap 2019 lyckades främja 
nationellt viktiga mål, såsom beaktan-
det av jämställdheten mellan könen i 
EU:s utvecklingspolitik. Finland har 
gjort påverkansarbete i synnerhet till-
sammans med likasinnade medlems-
länder. Ett starkt påverkansarbete är 
ett kostnadseffektivt sätt att uppnå 
resultat.

Coronapandemin  
gav upphov till verk-

samhetsmodellen 
Team Europe

EU-påverkan 
utvärderas

Geografiska program, totalt 60,4 miljarder euro

A angränsande områden: minst 19,3 miljarder euro

B Afrika söder om Sahara: minst 29,1 miljarder euro

C Asien och Stillahavsområdet: 8,5 miljarder euro

D  Nord- och Sydamerika och Karibien: 3,4 miljarder euro

Tematiska program, totalt 6,4 miljarder euro

E mänskliga rättigheter och demokrati: 1,4 miljarder euro

F medborgarorganisationer: 1,4 miljarder euro

G fred, stabilitet och konfliktförebyggande: 908 miljoner euro

H globala utmaningar: 2,7 miljarder euro

För akuta behov: 3,2 miljarder euro  

Anvisas enligt behov: 9,5 miljarder euro

Europaparlamentets och rådets förordning NDICI 2021/947, artikel 6.

Europa i världen är ett nytt finansieringsinstrument för grannskapet, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete som möjliggör en 
enhetlig finansiering av geografiska och tematiska program samt snabba 
insatser 2021–2027. Dessutom omfattar instrumentet Europa i världen 
Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EKKR +), som stöder 
investeringar och ökar tillgången till finansiering samt beviljar låne- och 
finansieringsgarantier upp till 53,4 miljarder euro. 

EU STÄRKER SIN GLOBALA ROLL

EU:s finansiering inom programmet Europa i världen uppgår 
till sammanlagt 79,5 miljarder euro under 2021–2027.

A
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J
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Arbetet för det civila 
samhället stärker 

människors deltagande 
Civilsamhällesorganisationernas mångsidiga och flexibla arbete stöder 

förverkligandet av de mänskliga rättigheterna och målen för hållbar 
utveckling även i områden som är svåra att nå.

C ivilsamhällesorganisationernas 
arbete främjar Finlands utveck-
lingspolitiska mål på bred front. 

Samtidigt stärker det civilsamhällets sta-
tus och verksamhetsförutsättningar samt 
demokratin och förverkligandet av rätts-
statsprincipen. 

Utrikesministeriet stöder civilsamhäl-
lets utvecklingssamarbete genom att 
bevilja finansiering till finländska och 
internationella civilsamhällesorganisatio-
ner. Dessutom stöder en del av ambassa-
derna civilsamhällsaktörerna med ett så 
kallat anslag för lokalt samarbete. Åren 
2019–2021 finansierade Finland de civil-
samhällesorganisationernas utvecklings-
samarbete med 362 miljoner euro, vilket 
utgjorde 10 procent av Finlands officiella 
utvecklingssamarbete. 

En betydande del av finansieringen av 
civilsamhällesorganisationerna riktas till 
de finländska civilsamhällesorganisation-
ernas långsiktiga, programmässiga 
utvecklingssamarbete.18 

I organisationernas verksamhet beto-
nas de lokala partnernas expertis. Organi-
sationerna har också långvarig och mång-
sidig erfarenhet av olika verksamhetsmil-

jöer. Verksamheten sträcker sig till områ-
den som är svåra att nå och även till län-
der som inte har någon annan finansie-
ring från Finland. 

Organisationerna främjar rättighe-
terna för flera olika befolkningsgrupper 
på olika håll i världen. Genom organisa-
tionernas arbete stärks till exempel sexu-
ell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
samt undervisningen i minoritetsspråk i 
småbarnspedagogiken och grundskolan. 
Dessutom stärker organisationerna bland 
annat migrantarbetarnas rättigheter och 
förebygger barnarbete.  

Organisationerna stöder medborgar-
nas och befolkningsgruppernas delta-
gande i beslutsfattandet, politiken och 
samhällsdebatten. Finland stöder 
människorättsförsvararnas verksamhet 
bland annat i länder där sexuella minori-
teter och könsminoriteter upplever diskri-
minering och våld. Civilsamhällesorgani-
sationerna spelar en central roll i freds-
byggandet, särskilt på gemenskapsnivå.  

Resultaten och effekterna av organisa-
tionernas arbete stärks kontinuerligt. När 
förhållandena förändras kan organisatio-

nerna snabbt anpassa sin verksamhet. 
Detta beror på att organisationerna och 
deras partner i allmänhet har gedigen 
specialkompetens inom sitt eget område 
och kännedom om verksamhetsmiljön. 

En snabb anpassningsförmåga är sär-
skilt viktig i samband med konflikter och 
naturkatastrofer. Till exempel under coro-
napandemin kunde organisationerna fort-
sätta sin resultatrika verksamhet samt 
bland annat utveckla distansundervis-
ningen och erbjuda tillgänglig coronain-
formation. Resultatens hållbarhet främ-
jas av ett starkt lokalt ägarskap och sam-
arbete med lokala myndigheter. 

De civilsamhällesorganisationerna 
har utifrån årsrapporter och utvärde-
ringar lyckats stärka sin resultatstyrning 
samt sina mekanismer för uppföljning, 
utvärdering och inlärning. I fortsätt-
ningen bör de dock särskilt stärka utvär-
deringen av den långsiktiga genomslag-
skraften som sträcker sig utanför pro-
grammets eller projektets omedelbara 
influensområde. Dessutom måste de 
fortfarande satsa på att utveckla resulta-
tinformationen enligt kön, ålder och 
funktionsnedsättning.



79GENOMFÖRANDE DEN UTVECKLINGSPOLITISKA RESULTATRAPPORTEN  2022

Finländska organisationer som verkar i landet

Anslaget för lokalt samarbete används

Båda

Dessutom bedriver medborgarorganisationer 
regionala projekt i Afrika, särskilt i områdena 
söder om Sahara.

Under åren 2019–2021 verkade 
civilsamhällesorganisationerna som Finland stöder 

tillsammans med sina lokala partner 

i 85 länder. 
I 10 av dessa har medborgarsamhällets  

utrymme blivit snävare, i 24 har det förhindrats,  
i 34 har det kvävts och  

i 17 stängts  
 

– inte i ett enda land är det fritt.

Civilsamhällets utrymme  
har minskat

➔	Direkt stöd till det civila samhället som administreras 

av ambassaden. 

➔	Främjande av mänskliga rättigheter och hållbar utveck-

ling. Teman är i synnerhet jämställdhet, rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och rättsstatsut-

veckling. 

➔	Viktigt med tanke på nätverkande, tillgång till informa-

tion och Finlandsbilden.

Anslag för  
lokalt samarbete:

CIVILSAMHÄLLESORGANISATIONER I AFRIKA
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Genom finansinvesteringar 
åstadkommer man stora 
utsläppsminskningar i 

utvecklingsländerna
Finlands investeringar lockar uppskattningsvis  

1,7 miljarder euro till annan finansiering för  
klimatarbete och projekt för hållbar utveckling.

F inland tog i bruk utvecklingssam-
arbete i form av lån och investe-
ringar, dvs. utvecklingspolitiska 

finansiella investeringar 2016. De är ett 
sätt att främja kanaliseringen av privat 
kapital för att begränsa klimatföränd-
ringen samt för hållbar utveckling och 
ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna.

Ett särdrag för utvecklingssamarbete i 
form av lån och investeringar är att peng-
arna som använts för det återbetalas till 
staten med räntor eller investerings-
intäkter.

Finansinvesteringar har i synnerhet 
riktats till att begränsa klimatföränd-

ringen och främja jämställdheten, och 
geografiskt fokuserar de på Afrika. 

Finland gjorde tio placeringar i låne- och 
investeringsform 2016–2021 och deras 
sammanlagda värde var cirka 723 miljoner 
euro. Finansieringsobjekten var bland annat 
olika klimatfonder, Internationella fonden 
för jordbruksutveckling IFAD, Afrikanska 
utvecklingsfonden ADF, Finnfund och Kyr-
kans Utlandshjälps bolag FCA Investments.

Finlands finansinvesteringar siktar fram-
för allt på betydande utsläppsminskningar. 
Investeringarna har också lockat dvs. gene-
rerat betydande tilläggskapital från den pri-
vata sektorn till objekt med betydande 

utvecklingseffekter, dit detta kapital inte 
hade riktats utan stödet från den offentliga 
finansieringen. De finansiella investeringar 
som Finland hittills gjort beräknas ge upp-
skattningsvis över 1,7 miljarder euro i annan 
finansiering för projekt för hållbar utveck-
ling. Detta är en ganska försiktig uppskatt-
ning och siffran kommer antagligen att 
stiga under de kommande åren.

Finansinvesteringarnas tidsspann är 
ofta mycket långt och i de fonder som 
Finland använder pågår fortfarande 
investeringsskedet. Av dessa orsaker kan 
investeringarnas exakta utvecklingsresul-
tat mätas först om flera år.
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LÅNG TIDSRAM FÖR 
UTVECKLINGSPOLITISKA 

INVESTERINGAR

2017

2018

2020

2021

Finland investerar i den 
klimatfond som inrättas 
tillsammans med IFC

IFC väljer solenergiprojektet 
Kahone i Senegal som ett 
preliminärt placeringsobjekt

Preliminärt stöd till 
projektidén från 
IFC:s kommitté för 
blandfinansiering

Val av företag som 
genomför projektet

IFC:s interna möte, 
där alla delområden i 
projektet (finansie-
ring, ansvar osv.) gås 
igenom

IFC:s kommitté för 
blandfinansiering ger 
sitt slutliga godkännan-
de till projektet och 
användningen av 
Finlands pengar

IFC:s direktion fattar ett 
beslut om placering

Byggandet inleds

Projektet är färdigt 
och solkraftverket 
producerar el

Due diligence-process, 
inbegriper bland annat en 
bedömning av projektets 
miljökonsekvenser och 
sociala konsekvenser

IFC börjar söka lämpliga 
placeringsobjekt och bygga en 
pipeline för placeringar

2019

Oktober

Oktober

April

April

Februari

Mars

Maj

STÖD FÖR KLIMATINNOVATIONER
Det koreanska startup-företaget E Green Global har utvecklat en 

utsädespotatis som lämpar sig för klimatet i Asien och som 
bättre tål klimatförändringen direkt för marknaden i de 

asiatiska utvecklingsländerna. Investeringen i utvecklingen av 
denna utsädespotatis gjordes via Ventures-fonden som lyder 

under Asiens utvecklingsbank. Finland investerade 20 miljoner 
euro i fonden 2020.

STÖD TILL LOKALA SMÅ OCH MEDELSTORA 
FÖRETAG I DE FATTIGASTE LÄNDERNA
Amfri Farms är ett medelstort ugandiskt företag som tillverkar 

produkter för export av lokala frukter, grönsaker, kryddor, nötter och 
frön. En investering i företaget ökar näringarna och arbetsplatserna 

på landsbygden i Uganda samt stöder utvecklingen av landets 
exportindustri. Företagets odlingssätt hjälper också till att skydda 

skogarna och ökar kolsänkorna. Investeringen gjordes som en del av 
effektivitetsinvesteringsbolaget FCA Investments, som ägs av 
Kyrkans Utlandshjälp och som Finland beviljade ett lån på 16 

miljoner euro 2018.

BETYDANDE UTSLÄPPSMINSKNINGAR 
GENOM PROJEKT FÖR FÖRNYBAR ENERGI 
Det så kallade run-of-river-vattenkraftverket i Nepal ökar den lokala 

energiproduktionen och svarar på landets växande energibehov. 
Denna investering gjordes ur en klimatfond som Finland och IFC 

grundat tillsammans. Finland investerade 114 miljoner euro i 
fonden 2017.

Finansiering i låne- och placeringsform  
riktas till olika typer av projekt
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Den privata sektorn  
ger välbehövlig 

tilläggsfinansiering 
Finnfunds investeringar överskrider redan  

en miljard euro. De binder också mycket mer kol än  
vad de släpper ut i atmosfären. 

U tvecklingssamarbetet genomförs 
också tillsammans med den pri-
vata sektorn. Man strävar efter 

att utnyttja privat kapital för att uppnå 
målen för hållbar utveckling med hjälp av 
olika finansieringskanaler och stödfor-
mer. Åren 2019–2021 utgjorde denna 
samarbetsform 6 procent av Finlands 
utvecklingssamarbete som helhet.

De investeringar som Finnfund, som i 
huvudsak ägs av finska staten, gör i den 
privata sektorn i utvecklingsländerna gör 
det möjligt att genomföra sådana risk-
fyllda projekt som skulle vara omöjliga 
att genomföra enbart med privat finan-

siering. Finnfunds investeringsportfölj 
har vuxit snabbt och överskrider redan 
gränsen på en miljard euro. Finnfund har 
också lyckats rikta en allt större del av sin 
finansiering till de fattigaste länderna. 

Samarbetet inom den privata sektorn har 
uppfyllt utrikesministeriets resultatmål väl. 
Finnfunds investeringar och projekt som 
finansierats av Finnpartnership har bland 
annat skapat arbetsplatser, ökat skattein-
täkterna och förbättrat infrastrukturen samt 
överfört kompetens och förändrat mark-
nadsstrukturerna i utvecklingsländerna.

Finnfunds investeringsportfölj kon-
staterades vara nettokolnegativ 2019 – 

som det första utvecklingsfinansierings-
institutet i världen. Detta innebär att 
Finnfunds investeringar därefter har 
bundit mer kol än de släpper ut i atmos-
fären. Detta beror i synnerhet på Finn-
funds investeringar i hållbart skogsbruk. 

Det första PIF-blandkreditprojektet 
som stöder investeringar i utvecklingslän-
der inleddes under 2021 och de första 
finansieringsbesluten för DevPlat-pro-
grammet som stöder innovationer fatta-
des hösten 2021. I finansieringsbesluten 
för båda samarbetsmodellerna har man 
betonat de förutsedda utvecklings-
effekterna.
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GENOMFÖRANDE AV FINNFUNDS MÅL 2019–2021

1,3 %

1,3 %

–1,4 %

–2,3 %

56 %

40 %

60 %

95 %

93 %

Mål >75 %

Mål >50 %

Mål <2 %

Mål >2 %

Mål >50 %

49 %

1,5 %

0,8 %

51 %

78 %

Investeringar i länder med låg och 
lägre medelinkomstnivå som andel 
av värdet på Finnfunds nya 
investeringsbeslut

Investeringar i klimatprojekt som 
andel av värdet på Finnfunds nya 
investeringsbeslut

Investeringar i Afrika som 
andel av värdet på Finnfunds 
nya investeringsbeslut

Verksamhetskostnadernas andel av 
investeringstillgångarna

Avkastningen på eget kapital som 
ett glidande medelvärde under en 
femårsperiod

2021 2020 2019

PANDEMIN FÖRSVÅRADE AFFÄRSPARTNERSKAP

Finnpartnerships stöd för affärspartnerskap fortsatte framgångsrikt att stödja 
finländska företag i att skapa investeringar och arbetsplatser i utvecklingslän-
derna, även om coronapandemin bromsade utvecklingen av affärsverksamheten 
i slutet av rapporteringsperioden. Resebegränsningarna försvårade företagens 
arbete i målländerna och de problem som pandemin orsakade i många tillväx-
tekonomier förändrade affärsverksamhetsplanernas lönsamhet.

Med hjälp av innovationspartnerskap stärks en håll-
bar ekonomisk utveckling i utvecklingsländerna och 
främjas finländska företags affärsverksamhetsmöj-
ligheter på den nya marknaden. Utrikesministeriets 
och Business Finlands gemensamma BEAM-program 
gjorde det möjligt att testa affärsidéer som löste 
utvecklingsutmaningar i utvecklingsländerna 2015–
2019. BEAM mobiliserade ett stort antal (69 st) pro-
jekt för mikroföretag och små företag samt projekt 
för storföretag (30 st). 

Developing Markets Platform (DevPlat), som 
utvecklats på basis av lärdomarna från BEAM, 
erbjuder finansiering för planering, genomförande 
och skalning av innovationsprojekt samt andra stöd-
tjänster. DevPlat möjliggör i högre grad än tidigare 
gemensam utveckling med finländska företag, forsk-
ningsaktörer och det civila samhället samt deras 
partner i utvecklingsländerna. För att öka effektivi-
teten har programmet geografiskt koncentrerats till 
östra och södra Afrika samt Sydostasien.

Nya lösningar på 
utvecklingsproblem

18,8

1 025 2 155 530

2,7 2,1 2,3

9 4,8

Finnpartnerships stöd för affärspartnerskap samt de investeringar och 
arbetsplatser som följer av stödet 2015–2021, miljoner euro.  Eftersom 
stödet beviljas för 2 år och eventuella investeringar färdigställs i genomsnitt 
3 år efter beredningsskedet, sammanställs en utvecklingsrapport om de 
beviljade stöden 5 år efter året för beviljandet.

Betalt stöd, 
miljoner euro

2015 2016 2017

Investeringar, 
miljoner euro

Nya  
arbetsplatser
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Ämbetsverken och 
högskolorna har ett 

mångsidigt samarbete
Finland har stärkt kompetensen hos experter  

i utvecklingsländerna samt förbättrat de offentliga  
institutionernas system och tjänster. 

I KI-stödet för utvecklingssamarbete 
mellan institutioner främjar samar-
betet mellan finländska statliga insti-

tutioner och ämbetsverk samt kollegialt 
lärande med statliga institutioner i utveck-
lingsländer. IKI-projekten stärker exper-
ternas kompetens och förnyar organisa-
tionernas verksamhetssätt. Samtidigt 
främjas de finländska institutionernas 
internationalisering, nätverksbildning och 
kompetens inom utvecklingssamarbetet. 
IKI-projekten förknippas vanligtvis med 
klimatförändringen samt med hållbar 
användning och förvaltning av naturresur-
ser. Åren 2019–2021 utgjorde denna sam-
arbetsform cirka två procent av den totala 
finansieringen av utvecklingssamarbetet. 

Enligt evalueringarna av IKI-projekten 
har man genom dem lyckats stärka kom-
petensen hos experter i utvecklingslän-
derna samt förbättra institutionernas 
system och de tjänster de tillhandahåller. 
De bästa resultaten har uppnåtts genom 
långsiktigt arbete som grundar sig på till-
litsingivande samarbetsrelationer. 

Högskolornas HEI-ICI-program har 
under fyra års programperioder finansierat 
samarbetsprojekt mellan finländska univer-

sitet och yrkeshögskolor samt högskolor i 
utvecklingsländer. I projekten utvecklas 
partnerhögskolornas metodologiska, peda-
gogiska och administrativa färdigheter. 
Utbildningsstyrelsen ansvarar för förvalt-
ningen av programmet. HEI-ICI-projekten 
har planerats utifrån behoven hos högsko-
lorna i utvecklingsländerna och de beaktar 
partnerländernas egna utvecklingsmål.

Stödet till högskoleutbildningen i 
utvecklingsländerna har stärkt högskolor-
nas kompetens och förbättrat kvaliteten 
på deras undervisning. Effekterna av pro-
jekten sträcker sig allt oftare utanför hög-
skolesystemet, vilket syns till exempel i 
form av ett ökat antal kompetenta lärare 
inom den grundläggande utbildningen 
och nya arbetsplatser. Samtidigt främjar 
projekten uppbyggnaden av ett funge-
rande, effektivt och jämlikt samhälle, 
entreprenörskap, hållbar utveckling och 
minskande av fattigdomen. 

Ett av de viktigaste resultaten från 
programperioden som löpte ut 2021 var 
den så kallade hävstångseffekten, dvs. 
man lockar till sig externt kapital. Med en 
relativt liten initialfinansiering från Fin-
land lyckades man först stärka partner-

högskolornas kompetens och förvalt-
ningsförmåga. Därefter lyckades man 
locka betydligt större fortsatt finansie-
ring till samma läroanstalter från Världs-
banken, EU, Tyskland och Storbritannien. 

Det utvecklingspolitiska forsknings-
samarbetet stärks både via internatio-
nella och finländska forskningsinstitut 
och universitet. Exempel på internatio-
nella forskningsinstitut som stöds av Fin-
land är FN-universitetets WIDER-institut i 
Helsingfors och det nordiska Afrikainsti-
tutet i Uppsala. Motsvarande finländska 
aktörer är bland annat Finlands Akademi 
och UniPID-nätverket som består av nio 
universitet. 

Stödet till forskningssamarbetet har 
ökat de finländska aktörernas deltagande 
i utvecklingssamarbetet samt stärkt sam-
arbetet mellan Finland och utvecklings-
länderna. Med hjälp av projekten har 
utvecklingsländernas förmåga att produ-
cera forskning och innovationer förbätt-
rats. Högskolor och forskningsinstitut har 
också uppmuntrats att utnyttja en modell 
med fler aktörer, dvs. samarbete med 
företag, civilsamhällesorganisationer och 
andra samhällsaktörer.
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De finländska statliga ämbetsverken har med IKI-finansiering 
samarbetat med myndigheter i utvecklingsländerna sedan 2008. 
Genom detta vänskapssamarbete har man stärkt kompetensen 
hos myndigheterna i utvecklingsländerna och fått organisatio-
nerna att förnya sina verksamhetssätt bland annat genom att 
förnya forskningsmetoderna och utveckla uppföljningssystemen. 
Även om främjandet av jämställdheten i allmänhet inte lyfts fram 
starkt i myndighetssamarbetet, har de konfidentiella förhållan-
den som uppstått under samarbetet möjliggjort diskussioner 
även om ämnen som upplevs som besvärliga, såsom jämställd-
het inom arbetsorganisationen och förebyggande av sexuellt 
utnyttjande, övergrepp och sexuella trakasserier.

Även svåra ämnen  
har lyfts fram i  

myndighetssamarbetet
Stärkandet av kapaciteten hos forskare, forskningsinstitut och 
högskolor i utvecklingsländer ökar deras förmåga att ställa rele-
vanta frågor samt samla in, behandla och utvärdera informa-
tion. Denna kunskap är nyttig till exempel när man strävar efter 
att minska fattigdomen eller främja en hållbar utveckling. 
Utvecklingen av högskoleutbildningen och forskningen ses 
också som en del av stärkandet av samhället och demokratin. 

Finländska aktörer uppmuntras å sin sida att producera 
information i rätt tid och föra dialog med aktörer i utvecklings-
länderna. 

Utnyttjande av forskningsrön  
i genomförandet av 

utvecklingspolitiken

SAMARBETE MELLAN FINLÄNDSKA HÖGSKOLOR  
OCH ASIATISKA OCH AFRIKANSKA UNIVERSITET

Åren 2020–2024 omfattar HEI-ICI-programmet 10 samarbeten som  
fokuserar på klimatförändringen, utbildningskrisen eller innovationer. 

KÄLLA:  UTBILDNINGSSTYRELSEN

SUSIE:
Moshi Cooperative University, 

Tumaini University Dar es Salaam 
College, Mwenge Catholic University, 

Åbo yrkeshögskola

TepaTe:
Universidade Pedagógica de Maputo, 

Instituto Superior de Educacão e 
Tecnologia – One World, JAMK, 

Lapplands universitet

TOTEMk:
University of Nairobi, Strathmore 

University, Pwani University, 
Helsingfors universitet, Laurea

OLIVE:
Birzeit University, Al-Azhar 

University-Gaza, Helsingfors 
universitet, Östra Finlands 

universitet

21stCTNepal:
Tribhuvan University, Nepal Open 

University, JAMK, HAMK

CLIDEV:
Hue University, National University 
of Forestry, Thai Nguyen University 

of Agriculture and Forestry, Tay 
Nguyen University, Helsingfors 

universitet, Laurea

MOPEDE:
Federal Technical and Vocational 
Education and Training Institute, 

JAMK, Centria

GeolCT4e:
University of Dar es Salaam, Ardhi 

University, State University of 
Zanzibar, Sokoine University of 
Agriculture, Moshi Cooperative 
University, Åbo universitet, Åbo 

yrkeshögskola, Novia

Klimatförändringen 

Utbildningskrisen 

Innovationer

PBL-BioAfrica:
Egerton University, University of 

Nairobi, South Eastern Kenya 
University, Mulungushi University, 
University of Zambia, HAMK, Aalto 

Moçambique

Zambia

Etiopien

VietnamPalestinska område

Kenya

Nepal

Tanzania
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Evalueringar hjälper till  
att förbättra resultaten

Oberoende evalueringar ger information som stöd för  
planeringen och beslutsfattandet. Enligt dem har Finlands  

utvecklingssamarbete i regel varit resultatrikt.  

U trikesministeriets självständiga 
evalueringsarbete producerar 
oberoende information om 

utvecklingspolitiska prestationer och 
utmaningar. Informationen från enhe-
tens evalueringar utnyttjas i planerings-, 
resultatstyrnings- och kvalitetssäkrings-
processerna. Slutsatserna dokumenteras 
också i ett elektroniskt system, där de 
kan granskas parallellt med andra resul-
tatuppgifter. De färdiga rapporterna publ-
iceras på ministeriets webbplats och om 
dem ordnas offentliga presentations- och 
diskussionsmöten.  

I evalueringarna ges rekommendatio-
ner för att öka utvecklingspolitikens och 
-samarbetets effektivitet. Med hjälp av 
dem samlar man också in kunskapsbase-
rat material som stöd för beslutsfattan-
det och påverkansarbetet. Utifrån rekom-
mendationerna genomförs konkreta fort-
satta åtgärder. 

Under 2019–2021 genomfördes nio 
strategiska utvärderingar, cirka hundra 
projektutvärderingar och andra utvärde-
ringar. Strategisk information produceras 
genom omfattande evalueringar som 
behandlar utvecklingspolitiska mål och de 
prioriterade områdena, stödformer, lands-
programshelheter samt riktlinjer för olika 
branscher. Resultaten av projektevalue-
ringarna används för sin del för planering 
och styrning av projektverksamheten.  

Enligt de tre senaste årens evalue-
ringsrapporter har Finlands utvecklings-
samarbete varit resultatrikt och lett till en 
positiv utveckling både i partnerländerna 
och internationellt. I verksamheten för-
enas partnernas och Finlands mål. Utma-
ningar har bland annat orsakats av 
begränsad personal och begränsade 
resurser, instabila verksamhetsmiljöer 
och coronapandemin. Å andra sidan har 
de strategiska helheterna och riktlinjerna 
för utvecklingssamarbetet inte samord-
nats tillräckligt strikt.

Evalueringar är en del av kun-
skapsledningen

Evalueringen av den kunskapsbaserade 
ledningen som genomfördes 2019 
bekräftade att centraliserade evalue-
ringar har producerat nyttig information 
och haft en lyckad inverkan på besluts-
fattandet. Resultatinformationen har 
utnyttjats för att utveckla strategier, 
riktlinjer och projekt vid utrikesministe-
riet. Enligt evalueringen kan utnyttjan-
det av resultatinformationen stärkas 
ytterligare, särskilt i styrningen av resur-
serna. Det fanns också utrymme för för-
bättringar i fråga om vidareförädlingen 
av informationen och kombinationen av 
informationen i större helheter samt i 
utvecklingen av strukturer som främjar 
lärande. I rapporten konstateras att utri-

kesministeriet på det hela taget har en 
stark arbetsmiljö som stöder evalue-
ringen.  

Enligt en kollegial utvärdering av 
evalueringsfunktionerna i Finland, Irland 
och Schweiz som färdigställdes 2021 är 
utrikesministeriets evalueringsverksam-
het bevisligen självständig och obero-
ende. Det finns utrymme för förbättringar 
särskilt i fråga om evalueringens använd-
barhet och läsbarhet, i avgränsningen av 
uppdragen samt i diversifieringen av de 
produkter som ska utvärderas. 

I metaevalueringen som färdigställdes 
våren 2022 konstaterades att evaluering-
arna på projektnivå har erbjudit praktisk 
och betydelsefull information för att 
styra och utveckla verksamheten. Projek-
tutvärderingarna upplevs överlag som 
nyttiga, men den information som fås 
från dem sprids inte i stor utsträckning 
inom organisationen. 

Finland var det första landet i världen 
som genomförde en självständig och obe-
roende utvärdering av det nationella 
genomförandet av Agenda 2030. Plane-
ringen av utvärderingen inleddes våren 
2018 och själva utvärderingen blev klar i 
februari 2019. Finland och utrikesminis-
teriets evalueringsverksamhet fick stor 
internationell uppmärksamhet och Fin-
land främjade utvärderingen av hållbar 
utveckling i internationella forum.  



87GENOMFÖRANDEDEN UTVECKLINGSPOLITISKA RESULTATRAPPORTEN  2022

Enligt evalueringarna har resultaten av 
Finlands utvecklingssamarbete främ-
jats av bland annat följande faktorer:

➔	verksamhetens planmässighet 
och långsiktighet 

➔ nära samarbete med olika partner 
och nätverk

➔ utgångspunkten i 
utvecklingspolitikens prioriterade 
områden, landsstrategier och 
-program samt ett omfattande 
beskickningsnätverk

➔ förmåga att ta tag i nya 
möjligheter och anpassa sig till 
föränderliga situationer 

➔ verksamhet som drivs av 
efterfrågan och 
samarbetspartnernas ägarskap

➔ goda personliga relationer till 
internationella aktörer och 
institutionellt partnerskap, 
särskilt i påverkansarbetet 

➔ rätt valda finansieringskanaler 
och samarbetsformer

➔ resultatrik användning av 
multilaterala kanaler i både 
stabila och bräckliga 
verksamhetsmiljöer

➔ lyckat lokalt samarbete för att 
uppnå de politiska målen

➔ utnyttjande av bilateralt 
utvecklingssamarbete i länder 
som håller på att övergå från 
utvecklingssamarbete till annat 
samarbete mellan länder

➔ motiverad personal och positiv 
inställning till utnyttjande av 
resultatinformation

Faktorer som 
främjat resultaten 

Bland annat följande faktorer har å sin 
sida minskat resultaten:
➔	begränsat antal anställda och stor 

personalomsättning
➔	koordinationsavbrott såväl inom 

organisationen som med externa 
aktörer 

➔	begränsat utnyttjande av lokal 
kompetens 

➔	osäkerhetsfaktorer i 
verksamhetsmiljön, såsom 
coronapandemin

➔	motstridiga eller orealistiska mål 
➔	utmanande samordning av olika 

ansvarsområden, avsaknad av en 
helhetsvision mellan riktlinjerna 
och splittrade omfattande 
helheter

➔	avsaknad av vissa strategiska 
eller styrande mål, till exempel 
användning av finansiella 
instrument inom den privata 
sektorn eller arbete under en 
övergångsperiod

➔	små projekts begränsade effekt i 
förhållande till behoven

➔	stela finansieringsstrukturer och 
-förfaranden

➔	organisationskultur som undviker 
risker

➔	praktiska svårigheter att beakta 
genomgående mål och genomföra 
människorättsbaserad verksamhet 

Faktorer som 
minskat resultaten 

 // 
Enligt 

evalueringarna 
förenas 

partnernas och 
Finlands mål  

i Finlands 
utvecklings-
samarbete. 

//
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Utvecklingssamarbetets 
långsiktighet har förbättrats 

Utvärderingarna berömmer Finland för att målen  
förtydligats och uppmuntrar till att förbättra sambandet mellan 
utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete samt 

resultatuppföljningen av klimatfinansieringen.

U töver de oberoende evaluering-
arna utvärderas Finlands utveck-
lingspolitik och -samarbete 

regelbundet av flera utomstående aktö-
rer. I Finland ges rekommendationerna 
av Statens revisionsverk och Utvecklings-
politiska kommissionen UPK, ett parla-
mentariskt och samhälleligt rådgivande 
organ vars mål är att stärka utvecklings-
politikens genomslagskraft och dialog i 
Finland. Kommitténs medlemmar kom-
mer från riksdagspartier, intresse- och 
civilsamhällesorganisationer, UniPID- 
nätverkets universitet samt olika ministe-
rier och intressentgrupper. Den viktigaste 
av de internationella aktörerna är OECD:s 
biståndskommitté DAC, som gör kollegi-
ala utvärderingar av medlemsländerna.

UPK: Finansieringen bör  
riktas till de fattigaste

Under de senaste åren har UPK:s rappor-
ter behandlat till exempel klimatfinansie-
ringen (2022), genomförandet av reger-
ingens utvecklingspolitiska åtaganden 
(2021), livsmedelstryggheten (2021), 
intensifieringen av utvecklingssamarbe-
tet, det humanitära biståndet och freds-
arbetet (2021) och den biologiska mång-
falden (2021).

I sin rapport 2021 utvärderade UPK 
genomförandet av de utvecklingspolitiska 
åtagandena i regeringsprogrammet. 
Enligt UPK stärker den utvecklingspoli-

tiska redogörelsen för de kommande val-
perioderna utvecklingssamarbetets resul-
tat genom att bättre än tidigare beakta 
att utvecklingspolitikens behov och mål-
sättningar fortsätter över valperioderna. 
Att de prioriterade områdena i utveck-
lingspolitiken fortsätter från en reger-
ingsperiod till en annan stärker det lång-
siktiga tillvägagångssättet och att utbild-
ningen lyfts fram som ett eget prioriterat 
område utnyttjar Finlands styrkor. 

UPK konstaterar dock att osäkerheten 
gällande den finländska utvecklingsfi-
nansieringens framtida nivå i praktiken 
försämrar förutsättningarna för ett sys-
tematiskt genomförande av utvecklings-
samarbetet. 

Det officiella målet är fortfarande att 
före 2030 höja nivån på utvecklingsfinan-
sieringen från det nuvarande cirka 0,5 
procent av bruttonationalinkomsten till 
0,7 procent enligt FN:s rekommendation. 
I redogörelsen för de kommande valperi-
oderna fastställs dock inga delmål eller 
någon plan för att uppnå dem. 

Ett särskilt bekymmer är att finansie-
ringen inte riktas till de allra fattigaste län-
derna och att de olika finansieringskana-
lerna och -formerna inte kompletterar var-
andra tillräckligt. UPK önskar också att 
jämställdhet ska beaktas allt mer i all finan-
siering. Dessutom betonar UPK att utrikes-
ministeriets personalresurser i tillräckligt 
hög grad bör styras till utvecklingspoliti-

kens prioriterade områden, till andra cen-
trala teman samt till uppföljningen av 
resultat och statistik. Vid behov bör man 
också överväga att utöka personalen. 

UPK anser att det är viktigt att samar-
betet mellan utvecklingssamarbetet, det 
humanitära biståndet och fredsarbetet 
intensifieras, dvs. att trippelnexus-strate-
gin stärks. Enligt UPK:s rapport om detta 
tema har Finland god beredskap att på ett 
mer konsekvent sätt stödja samordningen 
av de olika arbetsformernas styrkor. 
Genomförandet av detta tillvägagångs-
sätt kräver dock bland annat att tanke- 
och verksamhetssätten förnyas. 

Enligt UPK har verkställandet av OECD:s 
biståndskommitté DAC:s rekommendation 
om en trippelnexus-strategi inletts på ett 
lovande sätt och Finland har beaktat stra-
tegin förutom i redogörelsen för de kom-
mande valperioderna även till exempel i 
riktlinjerna för humanitärt bistånd. Arbe-
tet får också stöd av nya riktlinjer.

UPK betonar att finansieringen av 
utvecklingssamarbetet, det humanitära 
biståndet och fredsarbetet bör vara flexi-
bel, så att en övergripande intensifiering 
av samarbetet lyckas även i praktiken i de 
bräckliga områdenas föränderliga behov. 
Tydliga villkor för flexibilitet bör utveck-
las, och organisationerna bör ges nog-
granna anvisningar om hur finansie-
ringen ska styras till åtgärder som stöder 
trippelnexus.
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Finlands offentliga internationella kli-
matfinansiering har under de senaste 
åren utvärderats av både Statens revi-
sionsverk och den Utvecklingspoli-
tiska kommittén UPK. I juni 2021 
publicerade Statens revisionsverk en 
revisionsberättelse om styrningen av 
och resultaten hos Finlands interna-
tionella klimatfinansiering och UPK 
publicerade å sin sida sin egen klimat-
finansieringsanalys i januari 2022. 

Statens revisionsverk rekommende-
rade att utrikesministeriet gör upp en 
offentlig plan där man motiverar kli-
matfinansieringens prioriteringar och 
påverkansmål. Dessutom ska ministe-
riet enligt Statens revisionsverk stärka 
uppföljningen, statistikföringen och 
rapporteringen av de resultat som 
erhållits med finansieringen. Även UPK 
konstaterade att Finlands internatio-
nella klimatfinansiering behöver en 
långsiktig och transparent verksamhet-
smodell samt en plan för att öka och 
rikta finansieringen. Båda noterar att 
styrningen av klimatfinansieringen är 
splittrad och att ansvarsfördelningen 
mellan aktörerna behöver förtydligas. 

Rekommendationerna i utvärderin-
garna beaktades i verkställighetspla-
nen för Finlands klimatfinansiering, 
som publicerades i mars 2022.  

År 2017 gjorde Statens revisionsverk 
en revision av koordineringen och 
administrationen av det multilaterala 
utvecklingssamarbetet. Vid revisionen 
rekommenderades att utrikesministe-
riet utvecklar samordningen mellan 
sina avdelningar och informationssys-
temen samt utnyttjandet av den infor-
mation som biståndsorganisationerna 
producerar. Dessutom rekommende-
rade Statens revisionsverk att utrikes-
ministeriet koncentrerar sig på ett 
strategiskt begränsat antal utveck-
lingssamarbetsmål.

I sin uppföljningsrapport om det 
multilaterala utvecklingssamarbetet 
2020 konstaterade Statens revisions-
verk att utrikesministeriet har lyckats 
utveckla påverkansplanerna och ären-
dehanteringssystemet efter revi-
sionen. De utvecklingspolitiska målen 
har förtydligats med hjälp av resultat-
kartor och -indikatorer, vars mål är att 
stärka utvecklingssamarbetets lång-
siktighet och strategiska karaktär. 
Verksamheten i de organisationer som 
Finland stöder följs upp till exempel 
genom att utnyttja organisationernas 
resultat- och uppföljningsrapporter.

Långsiktighet  
i klimatfinansie-

ringen

Koordineringen av 
det multilaterala 

utvecklingssamar-
betet har stärkts

OECD:s biståndskommitté DAC utvär-
derade våren 2021 hur Finland har 
lyckats följa de rekommendationer 
som man fick i sin kollegiala utvärde-
ring av utvecklingssamarbetet 2017. 
Finland fick berömlig respons för: 
➔	utvecklingssamarbetets kvalitet 

och verkställande
➔	reformen av utvecklingssamarbe-

tet och förankringen av en stark 
resultatkultur i utvecklingssamar-
betet

➔	de nya landsprogram och -strate-
gier som man har utarbetat för 
sina långsiktiga partnerländer 
inom utvecklingssamarbetet

➔	verkställandet av utvecklingssa-
marbetet även mitt under corona-
pandemin. 

Det ringa antalet anställda som sköter 
utvecklingssamarbetet vid utrikesmi-
nisteriet lyftes fram som ett utveck-
lingsobjekt.

Kvaliteten på 
 Finlands utveck-
lingssamarbete 

 förbättras


