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Resultat även  
under exceptionellt 

svåra tider
Kriserna har visat att utvecklingssamarbetet är ett centralt  

redskap för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.  
Resultaten uppstår genom samarbete.
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I den utvecklingspolitiska redogörel-
sen för de kommande valperio-
derna, som godkändes av riksda-
gen i februari 2022, fastställs att 

utvecklingspolitiken är en oskiljaktig del 
av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, 
som syftar till att stärka säkerheten och 
välfärden med hjälp av internationellt 
samarbete. I sitt betänkande om redogö-
relsen konstaterar riksdagens utrikes-
utskott att Finland genom att delta i lös-
ningen av globala problem samtidigt 
stärker sin egen utrikespolitiska och eko-
nomiska ställning och sina internatio-
nella påverkningsmöjligheter.

Denna resultatrapport presenterar 
resultaten av utvecklingspolitiken och 
utvecklingssamarbetet 2019–2021 i fem 
prioriterade områden som Finland valt 
samt i det humanitära biståndet. Dess-
utom berättar rapporten om genomföran-
det av utvecklingspolitiken och externa 
bedömningar samt om hur rekommenda-
tionerna i den föregående resultatrappor-
ten från 2018 har besvarats. Rapporten 
svarar också på observationer som gäller 
riksdagens utvecklingspolitiska redogö-
relse för de kommande valperioderna. 

Finlands utvecklingspolitik och utveck-
lingssamarbete svarar mot målen och ger 
resultat. Genom att fungera som en del av 
den nordiska gruppen och EU samt delta i 
multilateralt samarbete stärker Finland 
hållbar utveckling globalt och främjar de 
värden och mål som är centrala för Fin-
land. Utöver finansieringen påverkas resul-
taten av de innovationer som skapats 
inom programmen, samt av dialogen och 
den politiska påverkan. Det är svårt att 
specificera deras betydelse, varför man i 
rapporten i huvudsak går igenom program-
mens totala resultat, utan att specificera 
Finlands finansieringsandel.

Verksamhetsmiljön har försvårats
Den period som resultatrapporten omfat-
tar har på många sätt varit exceptionell. 

Coronapandemin, konflikter, ökande auk-
toritärt styre och klimatförändringen 
samt påtvingad migration har vänt 
utvecklingens riktning globalt och lokalt 
– även i Europa. Dessutom påverkar den 
internationella politiken och konkurren-
sen mellan stormakterna också utveck-
lingspolitiken. Till exempel Kinas ökade 
roll och inflytande syns såväl i landets 
närvaro i den globala södern, i dess kan-
didaturer till FN-organ som i finansie-
ringen. Kina utmanar också det nuva-
rande multilaterala systemet med sina 
egna utvecklings- och säkerhetsinitiativ.

Förändringarna har betonat utveck-
lingspolitikens betydelse som en del av 
Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. I 
krissituationer som drabbar utvecklings-
länder finansieras en betydande del av 
Finlands stöd med anslag för utvecklings-
samarbete. 

Som en följd av coronapandemin har 
skillnaderna mellan rika och fattiga län-
der samt rika och fattiga inom länderna 
ökat ytterligare. Pandemin lyfte fram 
brister i både staternas kristålighet och 
försörjningsberedskap. Finland svarade 
snabbt på de internationella behoven. År 
2021 donerade Finland covid-19-vaccin 
till ett värde av 15,6 miljoner euro för 
distribution via COVAX AMC-mekanismen 
och stödde mekanismen med 15,2 miljo-
ner euro via vaccinalliansen Gavi. 

De pågående utvecklingssamarbets-
programmen anpassades till att motsvara 
den förändrade situationen till exempel 
inom undervisnings- och vattensekto-
rerna. Dessutom styrde Finland medel till 
humanitärt bistånd. Tack vare internatio-
nellt stöd och solidaritet fick många 
utvecklingsländer stöd för de ekonomiska 
konsekvenserna av pandemin och undvek 
att bli insolventa.

Värdebaserad utvecklingspolitik
Utvecklingssamarbete är ett medel, inte 
ett mål. Finlands mål är att stödja utveck-
lingsländerna så att de i fortsättningen 
själva kan ansvara för sina medborgares 
välfärd och utkomst samt för stabiliteten i 
samhället. Därför stöder Finland struktu-
rella reformer på systemnivå – från att 
stärka skolsystemet till att utveckla den 
sociala tryggheten och beskattningen samt 
främja internationellt företagsansvar. 

De utvecklingspolitiska frågorna är 
ofta de samma som har diskuterats också 
i utvecklingen av det finländska samhäl-
let. Finland har i egenskap av nation byggt 
upp till exempel tjänster för moderskaps-
hälsa, energieffektivitet samt många tek-
nologiska och sociala innovationer som 
nu kan spela en viktig roll i uppnåendet av 
målen för hållbar utveckling. 

Arbetet bygger alltid på en stark värde-
grund, enligt vilken främjandet av mänsk-
liga rättigheter, rättsstatsprincipen, 
demokrati, fred, frihet, jämlikhet och jäm-
ställdhet styr all utvecklingspolitisk verk-
samhet i Finland. Den globala ökningen av 
auktoritärt styre har ytterligare understru-
kit betydelsen av demokrati- och rätts-
statsarbete samt stärkandet av det civila 
samhällets funktion i utvecklingsländerna. 

En betydande del av Finlands utveck-
lingssamarbete riktas till så kallade 
bräckliga länder och situationer där beho-
vet av hjälp är störst. Enligt uppskatt-
ningar lever upp till 2/3 av världens fatti-
gaste människor i bräckliga eller vålds- 

 // Utvecklings-
samarbete  

är ett medel, 
inte ett mål.//
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eller konfliktdrabbade länder. Att agera i 
fattiga och svaga länder medför oundvik-
ligen risker för arbetet. Förutseende och 
hantering av dessa risker är en central del 
av verkställandet av samarbetet.

Att stödja människor som lever under 
svåra förhållanden och som befinner sig i 
de mest sårbara situationerna är ofta svå-
rast, dyrast och mest osäkert. Trots det är 
det enligt målen och principerna för Fin-
lands utvecklingspolitik det allra vikti-
gaste för att vi ska kunna åstadkomma en 
bestående förändring.

Långsiktighet, kontinuitet och 
förutsägbarhet ger resultat

Under rapporteringsperioden har man i 
Finland stärkt utvecklingspolitikens lång-
siktighet och konsekvens. I enlighet med 
den utvecklingspolitiska redogörelsen för 
de kommande valperioderna koncentrerar 
Finland arbetet på fem prioriterade områ-
den: (i) kvinnors och flickors rättigheter, 
(ii) utbildning, (iii) hållbar ekonomi och 
människovärdigt arbete, (iv) fredliga, 
demokratiska samhällen och (v) klimat-
förändringen, den biologiska mångfalden 
samt hållbar förvaltning och användning 
av naturresurser. 

I enlighet med redogörelsen fokuserar 
Finland i sin utvecklingspolitik på sådana 

starka områden där just Finland har goda 
möjligheter att stödja hållbar utveckling 
och som har särskild betydelse för att 
sinsemellan sammanhängande hållbara 
mål ska uppnås.

Arbetet inom de prioriterade områ-
dena styrs av så kallade resultatkartor 
som beskriver vad som eftersträvas både 
på kort och lång sikt och vilka faktorer 
som påverkar uppnåendet av målen. 
Resultatkartorna och tillhörande uppfölj-
ningsmätare finns i bilaga 5 till denna 
rapport. Datasystemet som togs i bruk 
2019 är till hjälp vid uppföljningen av 
resultaten.

Samarbetets helhetsbild  
har förändrats

Rapporten berättar också om föränd-
ringen av utvecklingssamarbetets karak-
tär i Finland. Detta, liksom effekterna av 
nedskärningarna 2016, syns med fördröj-
ning i resultaten. Antalet traditionella 
projekt som Finland själv förvaltar har 
minskat och tyngdpunkten har förflyttats 
till samarbete via internationella organi-
sationer, finansiella institut och EU. För-
ändringen syns bland annat i att flera 
samarbeten inom vatten-, skogs- och livs-
medelssektorerna, som traditionellt varit 
starka i Finland, har upphört. Samtidigt 
har betydelsen av politisk påverkan i rikt-
ning mot multilaterala organisationer, 
finansiella institut och EU ökat.

För att Finland för sin del ska kunna 
svara på de ständigt föränderliga kraven på 
utvecklingssamarbetet måste olika samar-
betsformer utnyttjas på bästa möjliga sätt. 
Samtidigt måste man inom utrikesförvalt-
ningen fästa särskild uppmärksamhet vid 
riktningen och allokeringen av resurser, 
stärkandet av kompetensen och utbild-
ningen av personalen även i fortsättningen. 

Anslagen har ökat
Den utvecklingspolitiska redogörelsen för 
de kommande valperioderna siktar på att 

Rysslands storskaliga angrepp på Ukraina i 
februari 2022 har orsakat enormt mänskligt 
lidande i Ukraina och förstört infrastruktur 
och miljö. Landets ekonomi har kollapsat 
och fattigdomen har ökat. En tredjedel av 
befolkningen har tvingats fly från sina hem: 
Omkring sju miljoner ukrainare flyr kriget 
inom landet och nästan 7,5 miljoner i de 
europeiska länderna. Cirka 40 000 ukrainare 
har ansökt om tillfälligt skydd i Finland. 

Attacken har också omfattande globala 
konsekvenser. Det tillspetsade säkerhetslä-
get och det ökade flyktingskapet samt den 
försämrade livsmedels- och energisäkerhe-
ten syns särskilt i länder som var beroende 
av spannmåls- och energiimport från 
Ukraina och Ryssland. Bristen på spannmål 

påverkar också hjälporganisationernas 
arbete. Hälften av den spannmål som 
Världslivsmedelsprogrammet WFP skaffade 
som nödhjälp till bland annat Afghanistan 
och Jemen kom tidigare från Ukraina och 
Ryssland. Enligt FN drabbas 69 länder med 
totalt 1,2 miljarder invånare värst av den 
ryska attacken. 

Det internationella samfundet har stött 
Ukraina på många sätt. Moldavien, som har 
tagit emot flyktingar från Ukraina, har 
också fått stöd. Förutom försvarsmateriel 
och materiell hjälp till Ukraina kommer en 
betydande del av Finlands bistånd till 
Ukraina från medlen för utvecklingssamar-
bete. Efter februari 2022 har Finlands stöd 
både ökats och anpassats så att det svarar 

mot akut nöd och stärker samhället mitt 
under det pågående kriget. Målet är också 
att begränsa krigets negativa långsiktiga 
konsekvenser och förbereda sig på samhäl-
lets återhämtning från kriget. Finland har 
under 2022 beviljat Ukraina totalt 91 miljo-
ner euro i tilläggsstöd via utvecklingssam-
arbete och humanitärt bistånd. 

Även Finlands långsiktigare stöd för 
utvecklingen i Ukraina fortsätter. Finlands 
mål är att stärka det ukrainska samhällets 
kristålighet och stödja landets egna refor-
mer på lång sikt. Detta görs särskilt genom 
att stödja utvecklingen av den grundläg-
gande utbildningen och yrkesutbildningen, 
rättsstatsutvecklingen samt hållbara 
energi- och klimatlösningar. 

Ukraina får också omfattande stöd genom utvecklingssamarbete.

 //Genom  
utvecklings-

politik främjas 
de värden och 

mål som är  
centrala för  
Finland.//



13INLEDNINGDEN UTVECKLINGSPOLITISKA RESULTATRAPPORTEN  2022

20
06

Lu
xe

mbu
rg

Sv
eri

ge

Ty
sk

lan
d

Dan
mark

Fr
an

kri
ke

Ned
erl

än
de

rn
a

Fin
lan

d

Belg
ien

Irl
an

d

Ita
lie

n

Sp
an

ien

Tje
ck

ien

Grek
lan

d

EU/D
AC-l

än
de

rn
a

20
07

20
09

20
08

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Finlands utgifter för utvecklingssamarbete uppgick till sammanlagt 1 214 miljoner 
euro år 20211. Dessa utökas med finansiering i form av lån och investeringar, av vilken 

den andel som räknas som utvecklingssamarbete uppgick till 175 miljoner euro.

Anslagen för utvecklingssamarbete delas in i egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete. 
År 2021 utgjorde det egentliga utvecklingssamarbetet 60,5 procent av helheten. Som övrigt 

utvecklingssamarbete statistikförs till exempel kostnader för att ta emot flyktingar,  
utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget samt finansiering i form av lån och investeringar. 

FINLANDS UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE PÅ EU:S MEDELNIVÅ

ANSLAGEN ÖKADE 2019–2021 
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Andelen utbetalningar inom utvecklingssamarbetet av Finlands bruttonatio-
nalinkomst. År 20212 uppgick andelen till 0,48 procent av BNP och 0,15 

procent av BNP riktades till de minst utvecklade länderna.

MOT INTERNATIONELLA MÅL

Utvecklings-
samarbetets 
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FN:s och EU:s 
mål är 0,7 %
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trygga de resurser som använts för 
utvecklingssamarbetet. Finland har i FN 
förbundit sig till målet att använda 0,7 
procent av bruttonationalinkomsten till 
utvecklingssamarbete. 

Den innevarande valperioden har gett 
ett starkt stöd till utvecklingspolitiken. 
Under 2019–2021 ökade anslagen i jämn 
takt så att de 2021 nådde samma nivå 
som före nedskärningarna 2016. 

När man tittar på utbetalningarna för 
utvecklingssamarbete under rapporte-
ringsperioden har utvecklingen av den 
offentliga förvaltningen, samhället och 
undervisningen i utvecklingsländerna 
bibehållits som det största verksamhets-
området. Civilsamhällesorganisationer-
nas samarbete har ökat stadigt under 
regeringsperioden och medlen för före-
byggande av konflikter och för humani-
tärt bistånd har ökat. Under åren 2019–
2021 riktades 76 procent av utrikesminis-

teriets finansiering för utvecklingssamar-
bete till åtgärder som innehöll mål som 
främjar jämställdhet. Även utvecklings-
samarbetets människorättsbaserade 
karaktär har stärkts. 

Av utbetalningarna för utvecklings-
samarbetet har andelen så kallat annat 
utvecklingssamarbete ökat sedan 2016. 
Ökningen förklaras i synnerhet av den 
utvecklingspolitiska finansieringen i form 
av lån och investeringar, med vilken man 
stöder klimatåtgärder i synnerhet i 
utvecklingsländerna samt i vidare bemär-
kelse den ekonomiska utvecklingen och 
den privata sektorn. Det kapital som 
investerats i dessa återbetalas på 
lång sikt.

Beröm från OECD
Under de senaste åren har systemen för 
administration av utvecklingssamarbetet 
och riskhanteringen effektiverats. Även 

öppenheten i fråga om användningen av 
medel har stärkts. I slutet av 2021 publi-
cerade utrikesministeriet webbplatsen 
OpenAid.fi, som berättar vart, hur och när 
Finlands utvecklingssamarbetsmedel har 
använts.

Reformerna har gett Finland beröm 
från OECD:s biståndskommitté DAC. Tack 
vare smidigt utformade system har Fin-
land kunnat reagera flexibelt och effek-
tivt på utmaningar som beror på faktorer 
som står utanför vår kontroll. Tillsam-
mans med sina partners har Finland 
åstadkommit konkreta resultat som för-
bättrar funktions- och kriståligheten hos 
människorna och samhällena i utveck-
lingsländerna. DAC konstaterar att detta 
beror på långsiktiga prioriteringar i Fin-
lands utvecklingspolitik, vårt flexibla 
sätt att agera tillsammans med våra 
partner samt vår förmåga att påverka 
globala aktörer. 

Ett av de främsta målen för Finlands utvecklings-
politik och -samarbete är jämställdheten, som 
främjas i allt utvecklingssamarbete. Utöver finan-
sieringen främjar Finland jämställdhet genom 
politiskt påverkansarbete. 

Enligt evalueringarna har främjandet av jäm-
ställdhet varit Finlands mest resultatrika och syn-
liga tema för påverkan. I den här rapporten pre-
senteras resultaten av påverkansarbetet i sam-
band med alla prioriterade områden. 

Finlands viktigaste partner i främjandet av 
jämställdhet är FN:s jämställdhetsorganisation 
UN Women, vars största enskilda finansiär Finland 
har varit under de senaste åren. Partnerskapets 

strategiska karaktär understryks av att UN 
Women har till uppgift att säkerställa att jäm-

ställdhet beaktas även i all FN:s verksamhet. 
Organisationen säkerställde till exempel 

att jämställdhetsperspektivet ham-
nade i centrum för FN:s coronaåt-

gärder. Finland har också 
säkerställt att jäm-

ställdhetsperspek-

tivet stärks i många internationella organisatio-
ner, såsom FN:s barnorganisation UNICEF, Världs-
livsmedelsprogrammet WFP och FN:s livsmedels- 
och jordbruksorganisation FAO. Tillsammans med 
de övriga nordiska länderna påverkade Finland 
kvaliteten på, genomförandet av och utvärde-
ringen av effektiviteten i Världsbankens jäm-
ställdhetsstrategi.

Finlands roll som främjare av jämställdhet har 
blivit allt viktigare när kvinnors och flickors rättig-
heter utmanas globalt. Finland har tillsammans 
med likasinnade länder säkerställt att internatio-
nellt överenskomna standarder för kvinnors och 
flickors rättigheter upprätthålls. Även som medlem 
i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2022–2024 
betonar Finland kvinnors och flickors rättighe-
ter. I rådet har Finland i en utmanande situ-
ation motsatt sig försök att försvaga jäm-
ställdhet och rättigheterna för perso-
ner med funktionsnedsättning 
samt ingripande i diskrimi-
ne r ing  på  f l e ra 
 grunder.

Ihärdigt för jämställdhet
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*Inkluderar 25 miljoner euro i 
finansiering till fonden Global 
Partnership for Education.

**Inkluderar en investering på 68 
miljoner euro i IFC-klimatfonden 
samt 5 miljoner euro i kapital som 
återbetalas från Finnfunds 
investeringar (netto). 7 miljoner euro 
för egentligt utvecklingssamarbete.

***Inbegriper 15,3 miljoner euro i 
finansiering till vaccinalliansen GAVI 
i anslutning till Covid-pandemin.

KÄLLA:  UM

Utbetalningar till utvalda sektorer 2021, 2017, 2012 och 2006 enligt  
OECD/DAC-klassificeringen. Finansieringen av en sektor kan under ett enskilt 

år höjas till följd av en engångsutbetalning till ett flerårigt program.4

CORONAPANDEMIN ÖKADE  
SAMARBETET I HÄLSOFRÅGOR

Finansieringsbesluten för 2019–2021 indelade enligt vilket prioriterat område de i första 
hand främjar. De beslut som syns i punkten Övriga täcker till exempel det allmänna stödet 

för multilateralt samarbete, som riktas till flera prioriterade områden3.

DE STRATEGISKA TYNGDPUNKTERNA  
SYNS I FINANSIERINGSBESLUTEN

KÄLLA:  UM
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inbegriper utbetalningar för egentligt utvecklings-
samarbete samt i fråga om övrigt utvecklings-
samarbete Finnfunds investeringar (netto) och 
finansiering i form av lån och investeringar.
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Regeringsperiod 
2019–
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PROGRAMMEN FORTSÄTTER ÖVER REGERINGSPERIODERNA
Utbetalning för egentligt utvecklingssamarbete enligt  

regeringsperiod under vilken man beslutat att inleda programmet.5

1999–2003 finansieringsbeslut fattade
2003–2007 finansieringsbeslut fattade
2007–2011 finansieringsbeslut fattade

2011–2015 finansieringsbeslut fattade
2015–2019 finansieringsbeslut fattade
2019– finansieringsbeslut fattade

KÄLLA:  UM
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Finansiering i form av  
lån och investeringar  
(exkl. Finnfund)

Finnfunds verksamhet

Räntestöd/investeringsstöd 
till utvecklingsländer

Stöd till medborgar-
organisationernas 
utvecklings samarbete

Planering och utvärdering 
av utvecklingssamarbetet

Humanitärt bistånd

Icke-landsspecifikt 
utvecklingssamarbete

Europeiska  
utvecklingsfonden

Utvecklingssamarbete  
med länder och regioner

Multilateralt  
utvecklingssamarbete

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015
Nedskärningen av 

anslagen för utvecklings-
samarbete med nästan 40 
procent är kraftigast inom 

det multilaterala 
samarbetet.

2016
Ett nytt moment för 

finansiell investering tas i 
bruk. Det första finansie-

ringsbeslutet: Ett konverti-
belt skuldebrev på 130 

miljoner euro till Finnfund. 
Syns först senare i 
utbetalningarna.

2020
Coronapandemin och 

konflikterna ökade bland 
annat andelen humanitärt 

bistånd.

244

157,6

57,1

54,2

104,5

6,7

78,9

7,9

44,7

135,9

KÄLLA:  UM

➔	Riktlinje för humanitärt bistånd (2019)

➔	Handlingsprogrammet för klimatutrikespolitiken och 

inrättandet av ett klimatnätverk (2019)

➔	Utvecklingspolitisk investeringsplan (2019)

➔	Handlingsprogrammet för beskattning  

och utveckling (2020)

➔	Riktlinjer för genomförande av genomgripande mål 

(2020).

➔	Anvisningar för samordning av utveckling, humani-

tärt bistånd och fredsarbete (2020)

➔	Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande 

valperioderna (2021)

➔	Tax Responsibility Principles in Finland’s Development 

Cooperation Funding to the Private Sector (2021)

➔	Planen för hur Finland ska genomföra sin offentliga 

internationella klimatfinansiering (2022) 

➔	Riktlinjer för finansiering av hållbar  

utveckling (2022)

➔	Anvisningar för trippelnexus och samarbete med 

bräckliga stater och regioner (2022)

Utvecklingspolitiska riktlinjer som utarbetats och beretts 2019–2021
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Finland stöder 
fredsprocessen och 
utvecklingen av 
rättssystemet.

1980
Dödligheten 
bland barn under 
5 år 20,8 %.

Finlands utveck-
lingssamarbete 
inleds.

Finland stöder: 
➔ Skogsvård och förvaltning
➔ Produktion av kartor
➔ Tillgången till vatten och sanitet
➔ Utbildningsområdet

2000
Kvinnornas  
andel i parla- 
mentet är 6 %

2008
Nepal 
avvecklar 
monarkin.

Penningförsändelser 
från personer som 
arbetar utomlands 
stöder ekonomin.

2006
Inbördeskri-
get upphör.

1995
45 procent av 
befolkningen lever 
i extrem fattigdom.

2008
Kvinnornas andel 
i parlamentet är 
33 %.

1981
Kungen regerar 
i Nepal.  
Ekonomiska 
svårigheter.

1981
Sanitet tillgängligt 
för 2 % av befolk-
ningen.

2000
36 % av flickorna 
och 20 % av 
pojkarna går  
inte i skola

I utvecklingssamarbetet 
uppmärksammas
➔ Lokalt ägarskap
➔ Hållbara resultat
➔ Jämställdhet

1996
Inbördeskriget 
börjar och ekonomin 
försvagas. Många 
blir gästarbetare.

1985
Nepal öppnar upp sin 
ekonomi, avreglerar 
handeln och industriali-
seringen börjar.

1980 1983 1990

2000

Resultaten av utvecklingssampolitiken 
och -samarbetet kan indelas i omedel-
bara resultat och resultat på medellång 
sikt samt långsiktiga effekter. Till exem-
pel i samarbetet inom utbildningsområ-
det kan det omedelbara resultatet vara en 
förnyad lärobok eller en lärare som fått 
utbildning. Om resultaten på medellång 

sikt vittnar bland annat förnyade under-
visningsmetoder och om de långsiktiga 
effekterna bättre inlärningsresultat. 

En del av utvecklingssamarbetets 
resultat och effekter är entydiga, en del 
svårare att uppfatta. Att påverka männ-
iskors attityder är till exempel ett 
arbete vars resultat uppstår långsamt. 

Ju längre fram man går i resultat-
kedjan, desto mer betydelse och inver-
kan har andra än enbart Finlands åtgär-
der. Om situationen förändras kommer 
också genomförandet av programmen 
att ändras. Å andra sidan räcker det 
inte med utvecklingspolitiska medel till 
exempel i samband med konflikter eller 
kriser, utan det behövs också andra 
åtgärder, till exempel krishantering 
eller fredsmedling.

Resultaten syns  
i Nepal

Ett bra exempel på resultatens olika 
tidsspann, de samhälleliga förändring-
arnas mångformighet och betydelsen 
av ett långsiktigt partnerskap är Nepal, 
som Finland har samarbetat med sedan 
1980-talet. 

Finland har stött Nepal bland annat 
inom skogsbruket, vattenförsörjningen, 
förbättringen av saniteten och hygienen 
samt inom undervisningsbranschen. 
Finland har också målmedvetet främjat 
tillgodoseendet av kvinnors och flick-
ors rättigheter. Stödet har grundat sig 
på landets egna utvecklingsplaner och 
gemensamt överenskomna mål. Nepals 
eget engagemang för målen framgår 
till exempel av att landet själv har 

Strategisk lång-
siktighet lönar sig

Resultaten av utvecklings-
samarbetet syns på olika 
tidsspann. Ett bra exempel på 
detta är Nepal, som Finland har 
samarbetat med under en lång tid. 
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Finland hjälper 
kvinnor som lidit 
av konflikten att 
ta del av 
stödformerna.

2015
Indiens 
handelsblockad 
slår mot 
ekonomin.

2017
Nepal övergår 
till ett federalt 
system.

2010
25 % av befolk-
ningen lever i 
extrem fattigdom.

Finland stöder 
tillgången till rent 
vatten och sanitet 
samt fortsatt 
skolgång.

I utvecklings-
samarbetet betonas 
lokalt ägarskap och 
jämställdhet i 
beslutsfattandet.

Finland stöder metoder för distansundervis-
ning, tillgången till vatten- och sanitets-
tjänster samt förebyggandet av våld mot 
kvinnor och flickor. Finland skickar ett 
fraktflygplan med materiell hjälp till Nepal 
via EU:s räddningsmekanism.

2015
9 000 människor 
dör i en 
 jordbävning.

2015
Den nya grundlagen 
stärker kvinnors 
deltagande i 
beslutsfattande på 
lokal nivå.

2020 
71,1 % av alla barn 
och ungdomar 
slutför högstadiet.

2020 
Coronapandemin 
avbryter skolgången. 
Fattigdomen ökar.

2022 
Nepals övergångs-
period till medel-
inkomstland inleds.

2019
Alla människor i 
Nepal har tillgång 
till sanitet.

2010

2020

finansierat en stor del av de gemen-
samma programmen, både på stats- 
och lokalnivå.

Under de första åren av samarbetet 
hörde Nepal till världens fattigaste 
länder, där endast var femte kunde 
läsa. Under partnerskapet har landet 
drabbats av såväl inbördeskrig som 
naturkatastrofer, men trots dessa har 
fattigdomen minskat, läskunnigheten 
ökat och nästan alla har nu tillgång till 
rent vatten. Under de närmaste åren 
förväntas landet stiga från kategorin 
minst utvecklade länder till ett land 
med lägre  medelinkomstnivå.

Tidsspannet åskådliggör hur det 
långsiktiga samarbetet har anpassat 
sig till de förändrade utmaningarna 
och för sin del stött Nepals utveckling. 

Enligt evalueringarna ligger bland 
annat en intensiv dialog med partner-
landet bakom de goda resultaten.

Enligt evalueringarna svarar Fin-
lands arbete på rätt behov. Resultaten 
har främjats bland annat av verksam-
hetens goda planering, långsiktighet, 
ägarskap hos partnerländernas aktörer 
samt ett nära samarbete med olika par-
tners och nätverk. Fokus på de priorite-
rade områdena i utvecklingspolitiken, 
landsstrategier och -program samt ett 
omfattande beskickningsnätverk främ-
jar effektiviteten och allokeringen av 

resurser. Dessutom är Finland känt 
som en flexibel aktör som kan ta tag i 
nya möjligheter och anpassa sig till 
föränderliga situationer.

 En analys av uppföljningsdata på 
utvecklingspolitikens, de prioriterade 
områdenas, samarbetsformernas och 
projektens nivå hjälper utrikesministe-
riet att styra arbetet mot bättre resul-
tat. Under allt svårare förhållanden 
uppstår resultat genom stöd till lokalt 
ägarskap, samarbete med olika aktörer, 
en tydlig profil och sakkunskap samt en 
aktiv politisk dialog.

Lokalt ägarskap  
i nyckelposition
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Det lönar sig för Finland att 
koncentrera tillräckliga resurser 

för att uppnå de viktigaste målen.  

+ Arbetet för jämställdhet, utbildning 
och klimat har stärkts.

+ Landsstrategierna och -program-
men för bilateralt samarbete 2021–
2024 samt påverkansplanerna för 
multilateralt samarbete som utar-
betats som stöd för uppnåendet av 
resultatmålen.

+ Utvecklingssamarbetets andel av 
BNI har ökat från 0,36 procent 
(2018) till 0,47 procent (2021f). 

+ Den redan beslutade låne- och in-
vesteringsfinansieringen förväntas 
ge en effekt på över 1,7 miljarder 
euro i annan finansiering för klimat 
och utveckling.

– Den utvecklingspolitiska redogö-
relsen för de kommande valperio-
derna ställer upp målet att uppnå 
en BNI-andel på 0,7 procent 2030. 
En schemalagd plan med etappmål 
har dock inte utarbetats. 

Resultaten förutsätter att linje-
dragningen bevaras och att man 

kan reagera på förändringar.

+ Den utvecklingspolitiska redogörel-
sen för de kommande valperioderna 
(2022) stärker långsiktigheten i ut-
vecklingspolitiken och utvecklings-
samarbetet.

+ Finland har kunnat anpassa sin verk-
samhet snabbt och flexibelt mitt 
under coronapandemin och andra 
förändringar i verksamhetsmiljön.

+ Landsprogrammens anpassning till 
förändringarna har ökats.

+ Det kommersiella samarbetet har 
utökats i de partnerländer, där det i 
och med ländernas utveckling finns 
förutsättningar för det.

– Coronapandemin förverkligade en 
risk, vars omfattning man inte hade 
kunnat förbereda sig på. Även kon-
flikter och naturkatastrofer försva-
gade den tidigare uppnådda utveck-
lingen och fördröjde genomföran-
det av samarbetsprogrammen. 

Värdebaserad verksamhet  
ökar effektiviteten. 

+ Finland har på bred front främjat 
förverkligandet av de mänskliga 
rättigheterna, demokratin och 
rättsstatsprincipen som en väsent-
lig del av utrikespolitiken. 

+ Utvecklingssamarbetets människor-
ättsbaserade förhållningssätt har 
stärkts. 

+ Finansieringen för jämställdhet har 
ökat. Finland förutsätter av sina 
partners att principer och standar-
der som förebygger sexuellt utnytt-
jande, övergrepp och sexuella tra-
kasserier verkställs. Även utrikes-
förvaltningens egna förebyggande 
anvisningar håller på att utarbetas.

+ Finland har blivit en erkänd före-
språkare för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning i sin utri-
kespolitik, tillgängligheten beaktas 
även bättre i utvecklingssamarbetet.

+ Klimatfinansieringen håller på att 
växa; handlingsprogrammet för kli-
matutrikespolitiken och planen för 
hur Finland ska genomföra sin offent-
liga internationella klimatfinansie-
ring (2022) stärker klimatåtgärderna

+ De minst utvecklade ländernas andel 
av BNI har ökat från 0,11 procent 
(2018) till 0,15 procent (2021f)

– Finansieringen som främjar rättig-
heterna för personer med funk-
tionsnedsättning har hållits låg

Hur har slutsatserna i resultatrapporten  
för 2018 framskridit? 

Resultatrapporten från 2018 innehöll sex slutsatser som syftade till att utveckla 
verksamheten. Plusposterna utgör exempel på hur man reagerat på slutsatserna 

och minusposterna beskriver saker som behöver förbättras.

1 2 3



21INLEDNINGDEN UTVECKLINGSPOLITISKA RESULTATRAPPORTEN  2022

Bräckliga länder och  
konfliktländer måste få hjälp  

att komma på fötter.

+ Finland har fortsatt att stödja 
bräckliga länder och regioner, efter-
som behovet av hjälp är störst där.

+ Finland har på ett övergripande sätt 
stött Afghanistan, Myanmar, Etio-
pien, Somalia, Palestina och Syrien 
samt Irak.

+ Anvisningarna för samordning av 
det humanitära biståndet, utveck-
lingssamarbetet och fredsbyggan-
det har färdigställts.

Det finns skäl att fortsätta 
 reformen av verkställandet av 

utvecklingssamarbetet och 
 utvecklingsfinansieringen.

+ Resultatkartorna över de prioriterade 
områdena i utvecklingssamarbetet 
och det humanitära biståndet samt 
det nya datasystemet stöder plane-
ringen, rapporteringen och styr-
ningen av samarbetet. 

+ Finansieringen i form av lån och in-
vesteringar har blivit en etablerad 
del av Finlands utvecklingssamar-
bete. 

+ Riskhanteringen för utvecklingssam-
arbetet har reformerats, riskhante-
ringspolicyn för utvecklingssamar-
betet blev klar 2021.

Utvecklingsresultaten  
kan stärkas genom  

ett mer övergripande 
 samarbete.

+ Den utvecklingspolitiska redogörel-
sen för de kommande valperioderna 
och Afrika-strategin uppmuntrar 
olika aktörer till samarbete.

+ Landsstrategierna syftar till att ut-
vidga och diversifiera partnerska-
pen. 

+ Det klimatpolitiska handlingspro-
grammet, Rättsstatscentrum och 
Kompetenscentret för utvecklings-
samarbete inom undervisningssek-
torn FinCEED samt arbetet inom 
vattendiplomatin stärker samarbe-
tet över sektorsgränserna.

+ Att sammanslå den offentliga och 
privata finansieringen har ökat den 
totala finansieringen för och ut-
vecklingseffekterna av hållbar ut-
veckling.
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