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Sammanfattning

Kommittén för analys utvecklingssamarbete KAU inledde sitt förarbeteav
ungefär sedan. Enligt 1992:59direktiven uppdragets syfteärett att ge

biståndetregeringen bättre underlag för den fortlöpande effektiviseringenett av
biståndsadministrationen. vårtoch Vi har riktat in arbete dels det nu

föreliggande betänkandet och dels dussintal särskilda studier. I dettaett
betänkande koncentrerar vi uppdraget enligt direktiven hurövervägaattoss

biståndsområdetverksamheten med övergripande utvärdering och analys inom
bör bedrivas längre sikt. Uppdragets inriktning och avgränsning kommente-

kapiteliras
biståndet biståndsadministrationennämnda studiernaDe och med tonviktrör

effektivitetsfrågor. våraVissa studier ligger till grund för överväganden i
betänkandet. bilaga redovisar viI 7 preliminärt och i korthet resultaten av
flertalet studier. Vi kommer i redovisa resultaten studierna iattsenare av en
sammanfattande rapport.

kapitel biståndspolitikenI pekar vi bland förutsättningarna2 förattannat
år biståndetsändrats genomgripande under och effektivi-sättett attsenare

tetsproblem kommit i fokus. krävsVi det öppenhet föratt stormenar en en
biståndspolitiken, biståndssystemetsomprövning analytiska kapacitet ochattav

måste effektivitetsfrågoma måsteförändringsbenägenhet förstärkas och att ges
nivåerökad uppmärksamhet alla i systemet.en

kapiteli behandlar vi lärande förändringDärnäst, och inom organisationer,
biståndsmyndighetema. ocksåsärskilt Vi analyserar begreppen effektivitet och

biståndsområdet ståndkvalitet och vad krävs för till bättreattsom en
medeffektivitetsstyming. Kapitlet avslutas diskussion utvärderingarsen av

funktioner 1ärande; resultatredovisning; och styrning och förutsättningarnaav
biståndsområdet.för utvärderingar skall genomslagstörreatt

kapitelI lämnas4 redogörelse för erfarenheter utvärdering ochsvenskaen av
policyanalys. biståndsområdetRedogörelsen dels inom ocherfarenheteravser

några återges någrapolitikområden. kapiteldels erfarenheter inom andra I 5
biståndsområdet.utländska erfarenheter utvärdering policyanalysochav

kapitel våraredovisarI 6 vi förslag.överväganden och
Vi behandlar inledningsvis mottagarländernas roll 6.1.i utvärderingsarbetet

framhåller BiståndetVi bl.a. följ bör integrerad delutgöra mottagar-en av
ländernas statsbudgeter. Länderna bör ha för utvärdering. Givar-systemegna

biståndsflödenaländerna bör till och redovisasgranskas sättattse samma
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interna medel. Stöd till uppbyggnaden mottagarländemas utvärderings-som av
ingåfunktioner bör i utvecklingssamarbetet. Resultatgenomgångar och ut-

värderingar, sågenomförs svensk sida, bör göras att ett mottagar-som
perspektiv beaktas, presentationen mottagarvänlig och slutsatsernaär är

frånoperativa mottagarsynpunkt.även
övergårVi biståndsmyndigheternadärefter till behandla och Utrikes-att

departementet 6.2.
frågaI framför vi följandeSIDA synpunkter. Myndigheten har inte lyckatsom
bygga arbeta lärandet tillräckligt framträdandesätt rollatt ett attupp som ger en

i arbetet. heller projektbedömningar såInte och uppföljningarär utformade att
utvärderingsarbetet kan bygga stabil grund. Skärpta krav bör ställasen
proj ektförberedelserna, särskilt projektbedömningama. En systematisk insamling

information bör bedrivas under projektgenomförandet. projektNär ettav
avslutas bör projektrapport ställas Projektslutrapportema kan läggasen samman.
till förgrund fördjupad resultatanalys. SIDA:s utvärderingsfunktion bören ges

starkare och oberoende ställning inom verket.en mer
Vad sedan gäller SwedeCorp ochBITS, viSAREC har följande förslag till

förbättringar. Deras utvärderingar bra beslutsunderlag för organisationer-ettger
bör i högre projektmålgrad relatera insatser och till övergripandena men

målsättningar biståndet. Också sektomivåför analysen fördjupas.bör
Myndigheterna bör förstärka projekthanteringen ungefär sättsamma som
förordas för SIDA:s del.

Utrikesdepartementet bör prioritera sin strategiska uppgift och förtydliga de
olika styrinstrumentens roll och inbördes samband. förDepartementets enhet

bistånd förmågamultilateralt bör särskilt stärka sin bedöma de internationellaatt
organisationemas sådanstrukturer, funktionssätt och arbetssätt Im.m. en

också ingåorganisationsanalys åstadkommabör analys förmetoderna atten av
förändringar i internationellade organisationerna.

ocksåVi internationelltberör betydelsen samarbete utvärderings-av
området. utvärderingarGemensamma och metodarbete liksomgemensamt

ansträngningar bygga utvärderingssystem i mottagarländer-attgemensamma upp
exempel internationell samverkan främjas.är bör Särskilt detna som

nordiska samarbetet bör kunna fördjupas.
Enskilda organisationer, biståndsversam-uppbär allmänna medel sinförsom

måstehet, kunna redovisa resultaten sin verksamhet, i första hand till SIDA.av
bör ha utvärderingsverksamhetDe rimlig med bidraghänsyn till deären som

de Ju andel det statliga stödet organisationsstörre utgörmottar.som av en
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verksamhet, desto blirstörre för försäkra sigSIDA medlenansvaret att attom
används väl.

därpådetI följande avsnittet 6.3 lämnar förslag tillvi inrättandet ettav
för utvärdering och föreslårpolicyanalys. Vi att organetorgan namnetges

sekretariatet för analys utvecklingssamarbete, Secretariatengelska forav
Analysis Swedish Devel0pmentAssistance, och den engelska förkortningenatt
SASDA används för sekretariatet.

SASDA skall tillgodose behovet utvärdering och policyanalys rörandeav
biståndets långsiktiga och principiella problem, biståndetsmed tonvikt
effektivitetsproblem. Verksamheten skall komplement till detettses som
analysarbete redan biståndsmyndighetema,bedrivs, bland inom inteannatsom

substitut.ettsom
verksamhetsområdeSASDA:s såvälskall omfatta det internationella ut-

Öst-vecklingssamarbetet samarbetet med och Centraleuropa.som
målDen organisationens bör biståndetsbidra till förbättraatt attnya vara

kvalitet och effektivitet. detI syftet skall förbättraSASDA underlaget för beslut
långsiktigai strategiska, biståndsfrågor.och övergripande SASDA skall bidra

till biståndsområdetmetod- och teoriutveckling inom ocksåoch analysera
systemfrågor.organisations- och Vid sidan härav uppgift spridaär atten

biståndsverksamheten.kännedom resultatenom av
SASDA inrättas sekretariat. Verksamheten bör förut-ett omprövassom

år.sättningslöst efter förslagsvis Kommittéformen lämplig för verksam-ärsex
heten.

bör stårSASDA ledas styrelse, för verksamhetensgarantav en som som en
oberoende. Styrelsens uppgift främst övergripandeär för verksamhetenatt svara
och besluta de studier skall Tillgöras. sekretariatetatt knyts kansliettom som
med till fem tjänstemän. sekretariatet bör ha budgettre 11-15 miljoneren om
kronor.

I särskilt avsnitt 6.4 lämnas förslag verksamhets-till huvuddragen iett ett
för det organet.program nya

Vi behandlar därefter biståndsområdetbehovet statistikförbättradav en
6.5. Den i dag tillgängliga statistiken försvårarallvarligthar flera brister som

biståndetsstudier ändamålsenlighet och kostnadeffektivitet. Sverigesav
internationella utvecklingssamarbete bör inkluderas i Sveriges officiella statistik
SOS och det bör skapas sektorsgemensamt innehållerstatistiksystemett som
de erforderliga statistiska uppgifterna.

Avslutningsvis överväger vi behovet forskningenförstärkningav en av om
bistånd 6.6. Forskning behövs för metodologisk kunskap och kompetens och
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forskarvärlden viktig bas för rekrytering Bistånds-är utvärderare.en av
forskningen liten vid svenska institutioner. biståndär Forskningen börom
förstärkas. SAREC:s svenska årbör tillföras miljoner kr ärtreram per som

bistånd.öronmärkta för forskning om
Ledamöterna Bahrke och Mattsson har sig förslaget inrättareserverat mot att

för utvärdering och policyanalys. föreslårI särskilt yttrande Bahrkeett ettorgan
det inrättas biståndsministernuppgift råd.äratt ett attorgan vars ge
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Summary

KAU beganSwedish Development AidAnalysis ofThe Committee for the
1992259 that theDirective whichI‘hework about set statesupa year ago.

improvement thebasis for continuingbetteraim give the governmentto a
orienta-of theadministration aid. Weof aid and theeffectiveness comment on

chapterof the brieftion and definition
partlyof this andthe preparationaimed work partlyhaveWe report atatour

individual studies. Thisdozencarrying concentratesreportout ourona or so
andof overall evaluationconsider ’how the workthe Directivebrief in to

handled in the longer term’.of aid should beanalysis in the area
administration of aid, with theaid and theindividual studiesThe oonoem

provided theof the studies haveof effectiveness.emphasis questions Someon
preliminaryAppendix gives shortconclusions the 7basis for report. aour

this willlaterof of them.of the results A reportmostreport yearsummary
the results.present

conditions of aid policythings, that thechapter show, other2In we among
ofof the effectivenessand that the issueradically inhave changed recent years

for reviewneededattention. thataid has focused We suggest great aopenness
aidcapacity for change theanalytical capacity andaid policy, that theof

givenquestions of effectiveness bestrengthened, and thatbe mustmustsystem
attention all levels.atgreater

in particularwithin organizations,with learning and changeChapter deals3
quality ineffectiveness andthe ofauthorities. also analysethe aid We concepts

ofby the theachieve betterand what neededthe aid managementto usearea
functions ofdiscussion of theThe chapter ends withof effectiveness.concept a

formanagement and of the conditionslearning, reporting andevaluations
the aid field.have impact inevaluations to more

of evaluation andof Swedish experienceChapter thegives4 accountan
partly from other policyfrom field of aid andanalysis, partly thepolicy areas.

field of aid.countries’ experience theChapter other5 reports some
proposals.chapter conclusions andIn reportwe our

6.1.countries considered Werole the recipient in evaluationsFirst the
integralothers. Aid should bepoints,attention the followingcall to anamong

theirshould havecountries budgets. Iheyof recipient systemsstatepart own
examined andthat aid flowscountries shouldof evaluation. Donor to aresee

for buildingdomestic Supportfor theaccounted in upresources.way assame
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their evaluation role should be of development co-operation.part Scrutiny of
results and evaluations carried the Swedish side should be done inout suchon

that the recipient’s point of view taken into theya way presentedaccount, are
that accessible the recipient, and theto conclusions applicablewaya are

from the recipient’s point of view.
We aidconsider the authorities and the Ministryto for Foreign Affairsgo on

6.2.
As regards SIDA, view that the authority has succeeded in buildingnotour

method of work which gives learning sufficiently prominent role,up a a nor are
project and follow-up designed that thereassessment sound basis forso a
subsequent evaluation. Requirements for preparation of projects and especially
project should be stringent. Thereassessments should be systematic datamore
collection while projects Projects should be reported when theyare progress.
finish: these will be the basis forreports thorough analysis of results.more
SIDAs evaluation function should be given and independentstrongera more
role within the body.

As regards SwedeCorpBITS, and SAREC, have the following proposals forwe
improvements. Their evaluations provide good basis for decision for thea
organizations, but should relate funding and the goals of projects closelymore

the overall objectives ofto Swedish aid. Analyses sectoral level should alsoat
deeper. Project should be strengthened in broadlymanagement thego same

specified for SIDA.ways as
The Ministry for Foreign Affairs should give priority its strategic role andto

make clear the role of the various of guidance and their mutual relations.means
Its unit for multilateral aid in particular should enhance its capacity theto assess

of working and ofstructures, the international organizations. Thisways so on
organizational analysis should include analysis of the of achieving changeways

the international organizations.
We deal also with the importance internationalof co-operation in evaluation.

Examples of the of international co-operationtype which should be promoted
joint evaluations, methods of working and effortare common toa common

build evaluation recipient countries. shouldsystems be possible inup
particular enhance Nordic co-operation.to

Non-governmental organizations which receive be ablestate support must to
results, in the first placereport SIDA. They should have evaluationto an

function in proportion the aid they receive. Theto the share ofgreater state
their work, thesupport SIDA’s responsibility thatgreater theto ensure

used well.resources are
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evaluation andof body forsetting6.3 thesectionThe next up aproposes
AnalysisSecretariat fortheshould be calledthatanalysis. Wepolicy propose

SASDAEnglish initials beAssistance that theSwedish Development and
used.

analysis of long-termevaluation and policyneed forshould theSASDA meet
ofemphasis questions thewith theof principle,and questionsproblems on

work of analysiscomplementing theshould beeffectiveness of aid. seen as
authorities, andthe aidothers byalready done,which not as aamong

substitute.
co-operation withandco-operationinternational developmentshould cover

Central and Eastern Europe.
the qualitycontributeshould beorganizationobjectives of theThe totonew

the availableshould improvethis end, SASDAof aid.and effectiveness To
contri-issues. shouldand overallstrategic, long-tennfor decisionsbasis on

in the aid field andand theoryof methodologydevelopmentbute theto carry
disseminatingrelated task will beorganizations and Aanalyses of systems.out

of aid efforts.the resultsinformation about
will beproposed that its worksecretariat.will beSASDA set as aup

will be appropriate.committee modelTheafter sixreviewed years.
independence ofthewillboard whichshould be led bySASDA guaranteea

work andresponsibility for thebe overallprimary task willwork and whoseits
office withwill haveThe secretariatcarriedstudies bedecisions out.to anon

Swedish kronor.millionbudget of 11-15staff andthree fiveto a
workof thethe main features6.4 proposals forsection givesA separate

body.of the newprogramme
6.5. Therestatistics the aid fieldimprovedfordeal with the needthenWe

which seriousavailable today,statisticsdeficiencies in theseveral are aare
of aid.cost—efficiency Inter-andeffectivenessstudies of theimpediment to

SOSOfficial StatisticsSweden’sshould be includedco-operationnational
thewhichstatisticalcross-sectoralshould beand there system coversa common

information.statisticalrequisite
aid 6.6.research Researchstrengthenconsider the needFinally to onwe

and theandunderstandingmethodologicalprovideneeded competence,to
researchLittleof evaluators.for recruitmentimportant baseresearch world an

andinstitutes,and researchuniversitiesthe Swedishaid being done inon
allottedshould befor Swedenbudgetstrengthened. SAREC’s extrashould be an

research aid.earmarked forthree milion kronor onper year



14 Summary

Committee members andBahrke Mattsson their position thereserve on
proposal for the introduction of body for evaluation and policy analysis.a
Bahrke body with the function of advisingseparate statementa proposes a
the Minister responsible for aid.
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Kapitel Inledning

1.1 Inriktning i stort

Vårt uppdrag har enligt regeringens direktiv 1992:59 syftat till regering-att ge
bättre underlag för biståndetden fortlöpande effektiviseringen ochetten av

biståndsadministrationen. Våra direktiv, redovisas i sin helhet i bilagasom
hållna.allmänt Vi har valt arbetet följande inriktning.är att ge

Vi har i det föreliggande betänkandet tagit fasta uppdraget enligt direktiven
hur verksamheten övergripandeöverväga med utvärdering och analys inomatt

biståndsområdet bör bedrivas längre sikt.
låtitParallellt härmed har vi biståndetgenomföra dussintal studier rörandeett

biståndsadministrationenoch effektivitetsfrågor.med tonvikt Flertalet av
någradessa studier slutförda eller befinner isig slutskedet.är Men studier blir

åretsinte klara förrän vid slut. beskrivningFör studieprogrammet ochen av en
förteckning publicerade studier hänvisas till bilagaöver respektive bilaga7 8.
Resultaten studierna redovisas i sammanfattande vi kommerrapportav en som

år.avlämna iatt senare
Kommittén årtillsattes efter detungefär regeringen beslutade denett att attom

såmedgettskulle tillkallas. knappa tiden inteDen har grundliga diskussioner
studieprogrammet skullevi ha önskat. Kommitténs kansli, sekretariatetom som

SAU,för analys utvecklingssamarbete inledde någrasin verksamhetav
månader kommitténföre och har i huvudsak för uppläggningensvarat av
studieprogrammet.

juniKommittén, inledde densitt arbete 11 1993, har haft niosom samman-
medträden. hearing biståndsmyndighetemaDen 7 oktober 1993 hölls en om

effektivitet.deras säkra kvalitet ochför Ledamöter KAU harsystem att av
besökt bland Guinea-Bissau, Tanzania.Nicaragua ochannat

frågeställningar frågorTre nämligen delssärskiltnämns i direktiven, rörsom
biståndspolitiska frågoreffektiviteten i det svenska dels hursystemet, om

biståndeteffektivt uppnådet svenska målen,de uppställdamedel förär attsom
frågor biståndetoch dels påverkari vilken utsträckning vilketoch sättom

u-ländemas frågorsamhällsutveckling behandlati Vi dessa i dettaharstort.
betänkande och i de särskilda studier och under arbete. Vislutförts ärsom som

någrahar emellertid inte med den tidsram inom arbetat kunnavilken vi göra
djupgående analyser områden, isamtliga dessa synnerhet inte be-mera av

frågeställningen.träffande den tredje
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uppdraget1.2 Avgränsningar i

i betänkande övergripandekoncentrerar vi dettaSom nämndes ut-oss
biståndsornrådet. knyta tillanalys inom Vi har därvid kunnatvärdering och an

biståndsorganisationsutredningensförslag överväganden, lämnades ioch som
1990:17 Ds 1990:63.betänkande SOU och i Bra beslut

mål-utredningsarbetetid har det bedrivits omfattande denUnder ett omsenare
biståndsområdet. biståndetStyrningenoch resultatorienterade styrningen av

huvudfråga kommittén iför stymings- och samarbetsformerrörandevar en
Också Biståndsförvaltningsutredningen,biståndet SOU 1993:1. för arbetevars

huvudfrågavårt, biståndet SOUstyrningenbedrivits parallellt med var av en
avstå från särskildabakgrunden valt1994:19. Vi har den göraatt attmot

samrådstymingsfrågoma. Avgränsningen har företagits efter medstudier av
avdelning för internationellt utveck-ledningen för Utrikesdepartementets

lingssamarbete.
redovisas idefinitioner och begrepp, vi använder,Innebörden deav som

bilaga
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biståndspolitikenKapitel Nya förutsättningar för

Riksdagen beslöt för 30 sedan klassiskabasis propositionendenav-
målet1962:100 det biståndspolitikenövergripande för skulle höjaatt attvara-

fattigaste levnadsnivå.de folkens skulle stimulera motta-Det ske attgenom
garländema till insatser och tillmedverka samhällsutveck-attegna genom en
ling i politiskt demokratisk och socialt utjämnande riktning. Solidaritet med de
fattiga sågsländerna biståndet.huvudmotivet för Riksdagen har sedermerasom

målen biståndet:preciserat för
resurstillväxt-
ekonomisk och social utjämning-
ekonomisk och politisk självständighet-
demokratisk samhällsutveckling-

hushållningframsynt med och miljönnaturresurser omsorg om-
råder målen biståndspolitiken.Det bred enighet för Däremot haren om

förutsättningarna för politiken ändrats i flera år.avseenden Visenare
kommer inledningsvis i korthet peka de viktigare utvecklingstendensema.att

2.1 Politiska, ekonomiska och andra förändringar

Sovjetväldets upplösning och kommunismens sammanbrott har ändrat förut-
sättningarna för det internationella samarbetet. En samverkan det inter-
nationella planet tidigare blockerades det kalla kriget har blivit möjlig.som av
De mänskliga fri- och rättigheterna har förstärkts i delar världen ochstora av
många övergångländer befinner löftesriksig i till demokrati. Det för-en
hållandet stårtvå längrestormaktsblock inte varandra föratt emot är gynnsamt
förutsättningarna effektivt utvecklingssamarbete.bedriva finnsDet inteatt ett
längre skäl frågorför givarländer avstå från ställning i valatt attsamma ta om

politiskt i mottagarländema. möjligheter ställa kravDetsystem öppnar attav
mottagarländemas utvecklingspolitik.

Men de globala ocksåmaktrelationernas förändring bidragithar till en
fragmentarisering och instabilitet. strömningarNationalistiska griper omkring
sig. Det internationella samfundet har visat bemästrasig oförmöget radatt en
inbördeskrig bottnat i bl.a. etniska FN har sitt ökademotsättningar. trotssom
handlingsutrymme bara punktvis kunnat fungera motkraft.ensom

Vid sidan härav har rad andra problem med alltsig kraft.trängt störreen
bådeMiljöproblemen nivålokal, nationell, regional och global är av
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ocksålångsiktiggrundläggande betydelse för överlevnad ofta omedelbartmen
jordbruksproduktion, skogsbruk, naturresursutnyttjande förviktiga för samt

människors hälsa.
ocksåhör narkotikahandelnTill de tid uppmärksammade problemensenare

flyktingrörelser föroch AIDS liksom och migration baranämnaattannan -
frågeställningar biståndnågra kräver internationell samverkan i vilkadeav som

spelar framträdande roll.en
internationella utvecklingssamarbetet har vidareFörutsättningarna för det

kommunikationsteknologins Kunskaper och insikterförändrats utveckling.av
får spridning och möjligheterna politisk ochoch snabbare utövastörre atten

påverkanreligiös har ökat.nationsgränsernaöver
misslyckanden liksom framstegen i bland Sydost-Planekonomiemas annat-

möjligheter.har lett till reviderad roll och planeringensasien statenssynen-
starkt ökad tilltro till marknadsmekanismerna märkbar i helaEn är snart sagt

övergång frånMångatredje världen. länder befinner sig i besvärlig etten
marknadsdominerat Analysenreglerat med planinslag tillsystem ett system. av

försvårasövergångsskede den har ringa erfarenheter och begränsaddetta attav
på.teoribildning falla tillbakaatt

påtagliga vissa asiatiskaDifferentieringen syd har förstärkts. Särskilt ärav
subsahariska Afrika.framsteg och stagnation präglar detdenstaters som
år.uppgår till i genomsnitt Afrika söderTillväxten i Asien Iprocent omsex per

befolkningen fattigdom.lever inemot halva i absolut DetSahara ärnumera
i Asien och sydöstra Asien antaletalarmerande det bara är östraatt som

arbetstillfällen med arbetskraftens ökning.stiger i takt
Östeuropa visat illauppfattningarna i har sigDe gängse väst varaom

utbreddaunderbyggda. Bl.a. fattigdomen och miljöförstöringen vidaär änmer
föreställt sig.man

åren har känne-Industriländemas ekonomiska utveckling under de senaste
djupgående recession fortsatt arbetslöshetstal. Reces-tecknats och högaav en

råvaruexport ochsionen har bidragit till fallande priser u-ländemas stagne-
från i-länder till u-länder de privatarande nettoresursöverföringar även om

till vissa regioner i syd. fattigaste u-ländernaskapitalflödena ökat starkt De
kvarstår allvarligt utvecklingshinder.skuldbörda ettsom
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2.2 Nya kunskaper utvecklingsprocessenom

På år har publicerats rad studier utvecklingsprocessen.analyserarsenare en som
Samtidigt har utvecklingsbegreppet någottillväxt har nednyanserats; tonatsren

förmåntill för miljömässig bärkraftighet, demokrati och mänskliga rättigheter.
I diskussionen utvecklingens drivkrafter alltmer följandebetonas faktorer.om
Väl fungerande såvälinstitutioner statliga enskilda nyckelfaktorärsom en- - -
för alla sarnhällssektorer. Hit hör institutionellt ramverk; klara äganderätt-ett
strukturer; förvaltning kännetecknas ansvarstagande och öppenhet;en som av

rättsstat.en
Det angeläget marknadenär och det civila samhället samspelaratt staten,-

balanserat aktivEn behövs stödjersätt. marknaden och motverkarett stat som
dennas begränsningar och rnisslyckanden; miljönvärnet viktigtär ettom
exempel. Uppgiften producera och sälja tjänsteroch bör däremotatt varor
anförtros marknaden. Det civila samhället har värde i sig fungerarett men
också komplement och motvikt till och marknad.ett statsom en
Investeringar hälsovård,i humankapital, dvs. utbildning och betydelsefullaär-

bådeför tillväxt och utjänming.
Investeringar i fysisk infrastruktur, kommunikationer,dvs. och avloppvatten-

offentligcentral uppgift.ärm.m. en
Goda förutsättningar för näringslivet ingåravgörande tillväxtfaktor.är Härien-

för frihandelöppenhet utländska investeringar, och teknik.en ny
politik.Det krävs god makroekonomisk Det innebär kontrolleraden en-

statsbudget, intlationskontroll realistiskoch växelkurs i förening meden en
effektivisering den offentliga sektorn och ökad marknadsorientering.enav

bistånd2.3 Nya kunskaper om

Vårt tänkande utvecklingsprocessen alltså iberikats vissahar avseenden.om
svårtlikvälDet är varför fart i vissasäga utvecklingen skjutit länder, i andraatt

står måsteinte. Det emellertid klart interntutvecklingsprocessenatt vara
Biståndetgenererad. kan lämna bidrag bara marginalen.till denett processen

Några decenniers erfarenheter utvecklingssamarbete har stegvisgettav oss
fördjupade kunskaper bistånd,vad bra vi fortfarandeutgör ävenom som om

fram. Insiktcma kan diskuteras punkter:undertrevar treoss
Utvecklingsbiståndet goda förutsättningarnaresultat bara goda. Hitärger om-
hör bl.a. makroekonomisksund institutionell miljöoch i mottagarlandeten

också ocksåoch i övrigt styrelseskick. betydelsefullt givareDetett ärgott att
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och målhar för samarbetet och dettamottagare knyter tillattsamma an
landets utvecklingsansträngningar.egna

biståndetsBeträffande inriktning, vaddvs. stöd, visar erfarenheternasom ges-
kapacitetsuppbyggnad, investeringar i humankapitalatt och investeringar i

infrastruktur ändamållämpliga bistånd.för Ocksåär betalningsbalansstöd som
möjliggör strukturanpassning kan Biståndgoda resultat. till produktionge som
sådan industri skogs- och jordbruk framgångsrikt.har sällan varitsamt Bi-
ståndets uppgift ibör högre grad bidra till bättre resursutnyttjandeatt ettvara
i mottagarländema till ytterligareän utökning deras produktionskapacitet.av
Samarbetets utformning, dvs. hur det bedrivs, betydelsefull.är En grund för-

måstesamarbetet helhetssyn landets utveckling och de berördavara en
sektorerna. En bör erkänna befästasträvan och alla befolk-attannan vara
ningsgruppers roll i produktionen och de politiska könoavsettprocesserna,
och etnicitet. Mottagarlandets och ansvarstagande avgörandeärengagemang
liksom dess resursmobilisering. Behovet samordning och kon-egen av
centration andra faktorerär viktiga förär samarbetets resultat.som

2.4 Biståndets brister

Utvecklingssamarbetet har avkastat områden,goda resultat rad blanden
inom utbildnings- och hälsosektorerna. Samtidigt har erfarenheternaannat visat

långtsamarbetet kompliceratatt är ursprungligen föreställdeän sig.mer man
Biståndets brister har med tiden kommit avteckna sig allt tydligare. Detatt är
naturligt i detta sammanhang rikta uppmärksamhetenatt bristerna. Fleramot av
dem hänger främst med omständigheter mottagarsidan.samman

Bistånd till de fattigaste biståndsberoendeoch länderna kommer i formermest-
många frånprojekt antal givare, med specifika villkorett stort som- -

försvårar för biståndsflödenasamordna också försvårarmottagarna att men
planeringen och genomförandet administrativa kärnuppgifter. Detta lederav

misshushållningi sin till biståndsmedel, samtidigt dettur ökarav som
möjligheterna till korruption.
Det har ofta visat sig politiker i mottagarländema denatt accepterar-
fattigdomsinriktning mål biståndsgivarnaoch andra Bistånds-betonar.som
flödena kan därmed frånskiljer sigsätt givamas preferenser.styras som

målsättningarMotstridiga skadar effektiviteten.
långsiktiga samarbetsavtal har biståndsgivarna.praktiserats de flesta Menav-

gåvobistånd offentliga långakanaler lämnas under tider fleraom genom -
årtionden så finns det tilltagande risk för mottagarländerna och derasatten-
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beslutsfattare blir allt bistånd. bådeberoende beroende kanDettamer av vara
ekonomiskt och då svårare biståndsberoendementalt. Det blir för landett att
föra politik leder till oberoende, vilket de svenskaär etten som av
biståndspolitiska målen.

biståndsberoendeEn speciell form uppstår biståndsflödenadenär närav som
mycket i relationär till u-landets övriga internationella transaktioner.stora

Biståndet dåkan sådan nivådriva växelkursen till den göratt exportupp en
importkonkurrensoch olönsam. minskarDetta i sin möjligheterna tilltur en

självständig biståndsmottagandeoch balanserad ekonomisk utveckling i det
landet.
Biståndet mångaoch dess former för överförande har i fall varit skadliga för
incitamentsstrukturen i mottagarländema. Det har ryckt undan förgrunden
sparande och effektiv produktion. Skadas incitamentsstrukturen, äventyrasen
också verksamhetens bärkraftighet.

biståndetsAndra problem och brister minskar effektivitet berör primärtsom
givarsidan. Följande exempel kan nämnas.

svårigheterGivarsamfundets samordna sina insatser absorptionengöratt av
bistånd svårhanterlig. På liknande finns obenägenhet mångahossätt givareen

skära ned antalet projekt biståndetoch koncentrera inom länderna,att att
också försvårar biståndshanteringenvilket för mottagaren.

Många givarländer tillämpar s.k. landprogrammering, innebär atten som
årförhand bestämda belopp varje för varjeavsätts mottagarland. kanSystemet

leda beloppettill förbrukning det teckenatt avsatta etten av ses som
effektivitet följdmed kvaliteten medlens användning blir lidande.att

såtillvidaSverige dettaexempel enprocentsmåletär blivitett ettsom
utbetalningsmålinformellt diskutabla konsekvensermed för verksamhetens

effektivitet.
får också obenägenhetenbrist givarsidanSom ställa kravattsesen

resultat utvecklingssamarbetet. del har förelegatFör ävensvenskav en
otydlighet hängt frågorvår ställning imed ovilja att tasom samman av
grundläggande betydelse för utvecklingspolitik.mottagarländemas
Biståndspolitiken påverkatshar säkerhetspolitiska, kommersiella och andraav
givarorienterade motiv, vilket varit skadligt effektiviteten.för
Slutligen finns brister hos givarorganisationerna, bland gällervadannat
förmågan lära misstag och korrigera felbedömningar.att av
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Ökad biståndets2.5 vikt vid effektivitet

Biståndets åreffektivitet har under kommit inta allt centralattsenare en mer
biståndsdebatten. Effektivitetsfrågomaplats i och behovet redovisa resultatatt

återkommandehar bl.a. varit årens högnivåmötende medett tema senaste
biståndskommittéOECD:s DAC.

den internationella debattenI har uppmärksamheten riktats effektivitets-mot
biståndspolitikenproblemen därför det har visats kan förbättras med följdatt att

stårbetydande effektivitetsvinster biståndsområdet.hämtaatt Menatt
ocksåuppmärksamheten skall bakgrund biståndetsmisstromot att motses av en

effektivitet tycks fram hos allmänheten.växa
biståndspolitikenMisstron sårbar.uppenbarligengör Den grund förutgör en

ifrågasätta biståndspolitik sådan.generös kanDen favoriseraatt en som
långsiktigakortfristiga, populära insatser det samarbetets bekostnad. Och

den kan leda till givarländernas tillåts bistånds-egenintresse bli styrande föratt
politikens utformning.

2.6 Slutsatser

föregående,Den översikt, vi givit i det illustrerar förutsättningarna förattsom
biståndspolitiken ändrats genomgripande år.under Den belysersättett senare
också biståndspolitiken. Såsom påpekasosäkerhet omgärdar iatt storen en
studiel, låtitvi svårbedömt övergångs-genomföra, befinner sig denna i ettsom
skede.

Det internationella givarsamfundet har under det decenniet modifieratsenaste
biståndspolitiken i flera avseenden. Stödet till strukturanpassning tillsamt
institutions- och kapacitetsuppbyggnad Ocksåde kanske viktigasteär exemplen.

ocksåSverige har slagit in den börvägen. Det landrarnarnasnämnas att
storlek kommit bestämmas allt planeringsläget i respektive land,att mer av
varför utbetalningstrycket avtagit. Det vikt öppenhetenär förstörsta attav en
omprövning biståndspolitiken upprätthålls. både policynivånDet gäller ochav
genomförandenivån.

ocksåfinnsDet allt attityd till förutsättningslöst diskuteraöppnare atten
biståndspolitiken. talar förDet det bör möjligt fortsätta anpassningenatt attvara

Helge Hveem Desmond McNeiII,and Is Swedish Aid Rational A Critical Study of1
Swedish Aid Policy the period SASDA Report No.1962-1994, 1994.
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sådan måstepolitiken till förutsättningarna. förnyelsede I bottenav nya av en
biståndetsligga fördjupad analys och möjligheter.förutsättningar Vien av anser

måsteanalytiska kapacitetdärför förstärkas.att systemets
biståndetsInte minst brister motiverar förstärkta för utvärdering ochresurser

Svårighetemaanalys. komma till bristerna, medvetenhetenmedrättaatt trots att
också förändrings-dessa börjat bli allt spridd, pekar att systemetsom mer

måste måstebenägenhet stärkas. styrningen drivasDen resultatorienterade med
biståndsområdet, det erfarenheterkraft skall möjligt ochomsättaattvaraom

insikter i praktisk handling.
biståndets effektivitetsproblem måstedet sagda ligger ökadI attnu ges

nivåeruppmärksamhet alla i En ökad effektivitet förut-ärsystemet. en
biståndsarbetetsättning för skall kunna de krav ställs den.att motsvara som

också biståndsviljan bistånds-effektivitet förutsättningEn ökad för ochär atten
bibehållas nivå.budgeten kunna högskall en
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Kapitel 3. Att Biståndetslära och förändra effek--
tivitet

biståndsarbetet3.1 Att lära i

Biståndsorganisationema i Sverige kännetecknas de hanteraratt storaav
ekonomiska i komplexa situationer där inte de direkt inblandade harresurser ens
tillräckligt inflytande eller insyn och kunskaper för kunna effektivutövaattens
kontroll. Ett dominerande värde biståndeti det svenska därtillär respekt för

integritet och kontroll de biståndetmottagarens medelöver ställer tillsom
förfogande. biståndsorganisationemaFör skall kunnaatt sköta sin uppgift
effektivt med de tillgängliga, knappa, personalresursema måste de arbeta
decentraliserat. Allt detta omöjliggör central styrning detaljeradegenom
instruktioner och order.

Beroendet omvärlden och framför allt de genomförande organisationernaav
mycket biståndetär starkt. Merparten slussas andra organisationerav genom

konsultorgan, andra givarorganisationer eller statsapparatmottagarens ett
sådant svårtdetsätt följa och kontrolleraäratt användningenatt förupp ens
den uppståransvarige handläggaren. Det i praktiken starka ömsesidiga beroen-
deförhållanden och bindningar mellan de ansvariga handläggarna bistånds-i
organisationen och de utförande eller mottagande organisationerna. Detta leder
till vi har organisationer där de enskilda handläggarnaatt eller handläggar-

i praktiken uppfattar sig minst lika styrda kunden mottaga-gruppema som av
eller konsulten de överordnaderen som av organen.

biståndetInom finns det tendens överväldigas behovet kunskapatten av av
biståndetde miljöer och länder där arbetar och koncentreraatt uppmärksam-om

heten mottagarsidan och försumma granska den verksamheten.att att egna
En bättre kunskap naturligtvis utomordentligtär viktigmottagarna ochom
uppgiften forrnidabel biståndär svenskt iaktivt närmare 70-talet länder.är-
Emellertid ocksådetär viktigt kritiska och systematiska skapaatt sättsamma
kunskap de verksamheterna, biståndsarbetetskunskap förutsätt-om egna om
ningar, verkningar, problem och begränsningar olika miljöeri och sammanhang.
Biståndsorganisationema måste alltså förhållandenainte bara studera i sitt
arbetsområde framför allt samspelet mellan dessa och de insatserna.utan egna
Detta studium det arbetet bör kritiskagöras med blickav egna samma som man
använder för analysera omständigheterna biståndet.och kringatt mottagaren av

dåHur kan detta göras



Kapitel26 3

biståndsorganisationernaföljd uppvisarSom drag nätverksorgani-atten av av
så nivåernasationer, krävs det de centrala skapar sin kunskapsprocessatt egen

se lärande.bilaga för diskussion organisationers struktur och Vissa4 en om
frågorövergripande kommer aldrig ställas de genomförande enheterna,att av

inte i perspektivet i det praktiska arbetet.de detses
vår mening det centrala kunskapsinhämtandet och analysen iEnligt är

biståndsarbetet departementsnivåeftersatt Sverige. framföri Detta gäller allt
också biståndsorganen.i varierande utsträckning inom de olika Till dettamen

återkommer vi i kapitel 6.

biståndet3.2 Effektivitet och kvalitet i

Biståndets mål3.2.1 övergripande och effektivitetskravet

biståndet återkommandeeffektivitet i i internationellaVikten denär ett ternaav
biståndsdebatten. effektivitetsfrågornakonstateradeI kapitel vi kommit2 att att

biståndet. Våradiskussionerna bristernacentral plats i i direktiv är ettomen
tankegång.för den bakgrunden effektivitetsbegreppetuttryck Mot ärsamma

vårt encentralt för betänkande och kräver preliminär begreppsutredningen mer
biståndet återfinnsdiskussion effektivitetsbegreppet i i bilaga 5.utförlig om

biståndetsviktigt skilja effektivitet effekteroch olikaDet är att ut-av
biståndetsvanligt misstag i effektivitetvecklingsstrategier. Ett debatten ärom

lands val utvecklingsstrategi istället för studeraden ett attatt avrecenserar
biståndet biståndsgivamabiståndet och dess effekter. leder till ochDetta att

missförhållandenorättvist kritiseras för ligger utanför kontroll.deras Värresom
sådana påverkautvärderingar inte har förutsättningar dedock beslutär att att

biståndsgivama faktiskt kontrollerar. Valet utvecklingsstrategi ochsom av
måstebiståndsinsatsemas utformning sammankopplade insikten attvara men

utvecklingsbiståndet påverkaendast marginellt kan lands utveckling viktig.ärett
mått något uppnås.Effektivitet hur syfte mycket allmäntDetär ärett ett
svårt svårigheternainte positiv effektivitets-begrepp det till. iär attsom vara
fråganalltså effektivitetskravet hur.arbetet inte skall hanteras Enär utanom
sådan måste biståndetsutgångspunkt för diskussion syften.varaen

påpekat biståndspolitikens årsyfte förvi tidigare 30 sedanSom överangavs
levnadsnivåhöja de fattiga folkens stimulera till insatseratt attgenom egnavara

medverka till samhällsutveckling i politiskt demokratisk och socialtoch en
måldefinitionutjämnande riktning. Redan denna ursprungliga pekar flera,

så också målvill,kompletterande kanhända motstridigamenom man -
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fattigdomsbekämpningen, samarbete med och såvälpolitiskmottagarna en som
ekonomisk jämlikhetssträvan. Riksdagen har sedermera preciserat syftet i de fem
biståndspolitiska målen. Detta mångsidighetenhar ytterligare ökat biståndetsi
ändamålsformulering. Dessa målkonflikterövergripande delär problem-en av

då biståndetsbilden effektivitet skall utvärderas.
biståndspolitikenEn studie låtitkommittén pekar biståndetgöraav attsom

biståndspolitikenmotiverats olika i den svenskasätt Motiven kan, enligt
studien, indelas i altruism, solidaritet, ömsesidigt intresse och kommersielltren
egenintresse. debattfrågorI de präglat den biståndspolitikenstora svenskasom
har nåttskonsensus kompromisser mellan dessa olika motiv. Dengenom
biståndspolitik därvid blivit resultatet präglas därför ofta olika delarattsom av

politiken har såvälolika motiv olika syften.av som
Det inte kommitténsär uppgift uttala biståndspolitiskasig de målenatt ochom

deras förhållande.inbördes Vi dock det i det samlade arbetet förattmenar att
förbättra effektiviteten biståndsområdetinom mycketär betydelsestor attav
målformuleringama utvärderas och analyseras.

Biståndspolitiken del svensk utrikespolitik.är Det kan därfören av vara
befogat biståndet såsomstudera medel för nåatt ett övergripandeatt mera

målsättningar.utrikespolitiska Vi har, i enlighet våramed direktiv, frånbortsett
sådan bedömning och betraktar syftet med och effektiviteten biståndetien som

oberoende dess utrikespolitiska roll.av
dettaAv följer effektivitetssstudiemas grundfrågaatt inte kan besvaras enkelt.

Genom syfta till måluppfyllande olika kan insatseratt ändamåls-sägasav vara
Ändå måste,enliga vårolika enligt mening,sätt. frågadenna utgångs-vara

punkten för all biståndet.analys effektivitet i Vår grundläggande definitionav
biståndets såledeseffektivitet biståndets ändamålsenlighet.ärav

Då grundfrågan ändamålsenligheten besvarats blir effektivitetsstudiemasom
fråga biståndetsandra kostnadseffektivitet. Måttetden för kostnadseffektivi-om

mäts ställa kostnaderna uppnåddatet i tillatt relation de effekterna.genom
För analys effektiviteten biståndetatt i skall relevant detären av vara

frågannödvändigt för biståndetatt effektivt delär är analysen.om vem en av
förvissoDet är möjligt utvärdera måluppfyllelsekostnadseffektivitet ochatt utan

för och vilketatt perspektiv detta det innebär baragörsange vem ur attmen-
det valda perspektivet för givettar och inte alternativen. För studeraman attser

Helge Hveem2 and Desmond McNeiIl, Swedish Aid Rational A Critical Study of
Swedish Aid Policy in the period SASDA1962-1994. Report No. 1994.
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fråganbiståndsinsatsers samlade effektivitet det avgörande betydelseär attav
definierar syftet del analysen.är en avom vem som

Effektivitetsbegreppet3.2.2

bistånds-finns studier effektivitetsbegreppets användning inomDet tyvärr av
biståndsdebattenområdet. talas ofta effektivitet kvalitetI och utan attom

preciseras. Huvuddelenbegreppens innebörd litteraturen redovisarnärmare av
biståndets tillväxteffekter,försök dvs. hur mycket bruttonational-mätaatt t.ex.

bistånd fråni visst land resultat vissprodukten växer ett som av en summa
utlandet.

har olika innebörd inom olika vetenskaper.Effektivitet begrepp Iär ett som
frånbotten överföring mekaniskt teknikens värld tillligger synsättettaven

därifrån Frågeställ-samhällsekonomins till övriga samhällsvetenskaper.och
vilkenvarierar beroende vetenskap ligger till grund förningama som

biståndet. Effektivitetsfrågomagranskningen hanteras olika antropologer,närav
biståndet.jurister och ekologer granskar domineran-sociologer, Denstatsvetare,

nationalekonomisk. samhällsekonomiskde skolan dock Begreppet effektivitetär
biståndsverksamheten. sådantförhärskar i analyser Ett underlättarsynsätt attav

biståndsinsatserhållai isär syftar till utökaanalysen att mottagarenssom
insatser möjliggöraproduktionsmöjligheter och syftar till föratt mottagarensom

användning existerande produktionsresurser.bättreen av
ocksåemellertidEffektivitetsbegreppet har andra egenskaper kansom

bärkraftighet ochutvärderingssammanhang. Verksamhetensaktualiseras i ett
sådanuthållighet egenskap. innebär fäster särskild vikt vidDenär atten man

bestående. Verkningsgraden innebärverksamhetens goda effekter blir attatt man
måluppfyllelsenbedömningen i den meningen verksamhetensvidgar utöver att

Relevansenbedömningen. liggereffekter inbegrips i slutligen kvalitets-alla nära
frågahär verksamhetens överensstämmelse medbegreppet. Det är mottagar-om

skiftande innefattarprioriteringar. En bedömning relevansenlandets av en
också målen förprövning verksamheten.av

biståndets ändamålsenlighetKommittén har i sina studier och kostnads-om
biståndssystemet nivåerutgått från olikaeffektivitet det i det svenska finnsatt

biståndsmålen,såväl 1utvärderingar policyanalyser kan inriktas:vilka som
både måletövergripande höja de fattiga folkens levnads-omfattar det attsom

målenbiståndspolitiska tillväxt,de fem utjämning, självständighet,standard och
policy,miljö, 2 riktlinjer beredning,demokratisering, procedurer, styrsom

biståndsinsatser; projekt ocholika 3implementeringbeslut och programav
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biståndsmedelvilka överförs inklusive den totala projektportföljengenom i ett
visst land; 4 organisationer för beredning, beslut, genomförandesom ansvarar
och uppföljning de specifika insatserna såvälomfattande bistånds-svenskaav
myndigheter genomförande organisationer i iSverige, mottagarländemasom och
i det multilaterala systemet.

Nivåema och föremål1 2 blir för analyser biståndets ändamålsenlighetav
effectiveness. På nivåerna 3 och både4 kan biståndetsanalyser ändamåls-av
enlighet och kostnadseffektivitet genomföras.

De studier vi initierat bilaga 7 har främst ändamålsenlighetenrörtsom se- -
och kostnadseffekter nivåerna 3 och 4 enligt Fördjupade policyanalyserovan.
bör i framtiden omfatta nivåernaäven och1

Biståndets3.2.3 kvalitet

Givama lämnar bistånd inte åstadkommabara för tillväxt.att Kanske tillväxtär
inte huvudfråga för flertalet bilaterala givare biståndsinsatser.ochens en Andra
mål kan identifieras: minska fattigdom,att stödja demokratisering,att att
förstärka politiskt och ekonomiskt självbestämmande, medverka till stärkaatt att
förvaltning och administration, uthålligbidra till miljöatt Krav ställsetc.en
också på biståndet skall bidra till självgenererandeatt utveckling;en att
biståndet skall bidra till situation där intedet längre behövs. Att utvecklaen

fångarkriterier in resultaten i dessa avseenden svårt.är Bättre effektivitets-som
sådantkriterier måsteslag utvecklas tidenett över i den löpande verksam-av

heten. Insatser kanske inte kan bestämda poäng i dessa avseenden detges men
bör möjligt jämföra likartade verksamheteratt och bedöma deras effektivi-vara

förhållandei till varandra.tet
biståndetsAnalyser kvalitetsaspekter återfinns sällan i diskussionerav mera

Ärbistånd. olika bistândsinsatser olikatyper bra såoch iom fall varförav
Vilka deär egenskaperna hossammantagna förmågainsats dessutgörsomen

tillfredsställaatt behovmottagarens
Begreppet biståndets kvalitet förståskan de egenskaper isammantagnasom

biståndsarbetet bestämmer insatsernas förmåga tillfredsställa behov hosattsom
Kvalitet skall imottagaren. detta sammanhang inte fast egenskapses som en

hos viss eller tjänst. någotKvalitet är undflyende beroren vara en mer som
hur och tjänsten kommer till användning för dem den är avsedd för,varan som
hur väl den fyller behoven, hur adekvat och väl anpassad till omständigheterna
den Kvalitet innebär också tidsdimension tjänst eller meden en en vara-
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så långför ögonblicket för tidtjäna väl inte barakvalitet skallgod utan som
ellerden andra tjänsterkräver eller tillsbehoven ersatts av varor.

svårighetenförsök kvalitetsbegreppet baradetta redaskjuter överTyvärr att ut
långt ifrån sammanfallerdettaskall med behov Att0rd vadtill nästa menas-

framgår biståndsgivama inklusive Sverige alltmed vad säger attmottagaren av
baradessa kravbestämda krav Omställer mycketoftare mottagaren.

då och hurvad behoven hosmotvilligt är mottagarenmottagarenaccepteras av -
måstefråganVi har inget dettatill dessa änrelateras kvaliteten attsvar mer

utgående från de politiskaspeciella omständigheterna,dekonkretbearbetas
period studeras.förutsättningarna och den som

svåraresvårt så bestämmahantera deteffektivitetsbegreppet änär ärOm attatt
Kanslersämbetet använder,möjligt ärkvalitet. Ett angreppssätt,eller mäta som

uppmärksamheten förändrings-för riktakvalitetskravetanvända motattatt
i nuläget i relationverksamhets kvalitetmöjligt talaDet är att enomprocessen.

någon kravtillförsikt försökatidigare; kan med sättatill denhur uppvar man
avseenden för viss verksamheti vissa bestämdakvalitetenförbättraatt en

På utmaning förblir kvalitetskravetangiven tid. dettainom viss sätt attenen
tidigare Eventuellt bör dennajämfört med hur denverksamhetenförbättra var.

kunna kompletterasorganisationen och verksamhetendentävling med egna
andraaktiviteter eller inomliknandejämförelser med andramed program

s.k.företag detta idel ärorganisationer. Inom satt systemstora genomen
verksamhet medsystematiskt jämförinnebärbenchmarking, att enmansom

en annan.
målenutgå frånmåste övergripande förbiståndet kvalitetsperspektivet deInom

biståndet ställsbetraktas tjänstbör,Följaktligenverksamheten. somsom enom
betydelse imottagarperspektivet avgörandeförfogande,till mottagarens en

begreppetligger därmedKvalitetsbegreppet närakvalitetsbedömningama.
bredaremetodlitteraturen detibland används i ärrelevans, vilket genommen

effektivitetsfrågomaockså delaspekt. Viinnefattardet atttroratt som en
biståndet användasförbättra och det börcentralt förkvalitetsbegreppet är attatt

skall kunnatill effektivitetsbegreppet. Hur dettaviktigt komplementettsom
delprogramsnivånivåbåde börövergripande ochoch hanterasdefinieras

studier och diskussion.för framtidabli fältett
skullediskuterats vilka egenskaperdebatten har detinternationelladenI som

biståndet. övergripande policy-påverka det gäller dekvaliteten Närkunna
bistånd, projektobundetfrågorna bl.a. bundetgranskathar gentemotman

samarbete, bilateraltteknisktvalutaöverföringar gentemotgentemot program,
enskilda organisa-organisationeroffentligamultilateralt, gentemotgentemot
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Sådanationer. ocksåegenskaper har vi tagit till granskning i del deupp en av
genomförda studierna, vilka redovisas i bilaga 7.

3.2.4 Att effektivitetstyra mot

Studier och utvärderingar effektivitet ofta statiska iär betydelsen deav att
frågan någontinghur varit: Ledde visst genomförandesvarar ett ettav

biståndsprojekt till mål nåddesprojektets biståndetHaratt helhet varitsom
framgångsrikt sådana frågorSvaren framför allt viktigaär för bidra tillatt
förändringar sikt leder till högre effektivitet biståndet.i Det bidrar tillsom
förändringseffektiviteten, förmågandvs. i tid ochrätt med minsta möjligaatt
resursinsats genomföra nödvändiga förändringar. påverkaFör förändrings-att
effektiviteten biståndeti emellertidär denna effektivitetsstudiertyp ochav
effektivitetsmått alls inte tillräckliga och kanske heller inte avgörande.

För bedöma förändringseffektiviteten biståndeti måsteatt effektivitetsstudier-
koppling till beslut utgångspunkten.och lärande Statiska effektivitets-nas vara

mått fyller funktion endast de har förutsättningar också påverkaen attom
biståndets framtida inriktning.

utgångspunktenDen första för bedömning förändringseffektiviteten ären av
analys beslutsprocessen. För säkerställa effektiviteten i beslutsproces-atten av

krävs erfarenheter i förändring viaomsättsatt rationell beslutsprocess.sen en
sådanGrunden för beslutsprocess mål-är och resultatstymingen biståndet.ien

Dess logik målresultatär mäts och insatserna utifrånatt sådanmot att en
mätning förändras uppnåi syfte bättre resultat.att En godett resultatstyming

målkräver nivåerolika logisktäratt sammanhängande såinbördes att
måluppfyllelse målnivåerlägre måluppfyllelseleder till nivå.aggregerad

Vår utgångspunkt alltsåär det inte räcker med isolerade insatseratt i form av
bättre resultatredovisningar eller bättre projektutvärderingar. Det nödvändigtär

införa och kritisktatt ett värderande därnytt kritikensynsätt inte baramer
i där denstannar iomsätts handling, beslutrapporter och förändringar.utan För

detta skall ståndkomma tillatt krävs det inte bara centrala beslut departe-
och myndighetsnivå framförments- allt tänkande ochutan handlandeett annat

genomförandenivå. Annars riskerar vi tillhandahållerhur deatt systemetse
begärda och målfonnuleringarkonstruerarrapporterna arbetet blirattmen-
Potemkinkulisser bakom vilka det verkliga arbetet genomförs i stort sett som
tidigare.

ÖvergångEn mål-till och resultatstyrt arbetssätt kräverett inte baraatt
resultaten redovisas och värderas tyngdpunkten har i praktiken kommit att

2 14-0965-
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viktigarehittills kanske änvid detta i reformenläggas genomförandet utanav -
utgångspunkternivåerockså målen med olikaMål ocholikautvecklas.att-

utgångspunkt intesvåra krävsdefiniera den restenär äratt avomsommen
reformen skall i luften.sväva

måste hos delärandetfokuseraförändringseffektivitetenanalysEn av
biståndsinsatsema. bedömaFörnivåerolika hanterarbeslutsfattare attsom

grundenbiståndspolitiska bildden ärlärandet i det är systemetsystemet av som
Mål- resultatstymingensochmål- otillräcklig.resultatstymingen oftaför och

biståndsförvaltningen. implicitDetinstrumentelllogik bygger antasen syn
beslutsfattare ochidentifieradetillfällenbeslut fattas vid givnauttalateller att av

Mål- resultatstyrningen börochviss hierarkisk ordning.i en normses somen
lärandet iverkligheten. bedömaFörbeskrivninginteoch att enavensom

organisation utmärkslärandeotillräcklig. Endennaorganisation attär avnorm
kompletterasformella beslutsprocessenlärandet via denregleradedet av

också den formellaerfarenhetsfönnedling utanförinformationssökning och
beslutsprocessen.

benägenhetförändringseffektiviteten helameningIvidare avgörs systemetsav
ledarskap,faktorerFörändringsbenägenheten radförändras. avgörsatt av en -

organisationsstruk-kompetensförsörjning, ansvarsfördelning,incitamentsstruktur,
några viktigaste.för de Förkonkurrensinstitutionell nämnaoch attatttur av

omfattandeeffektivitet ochbiståndet krävs därför bretthögre ettmotstyra
Kommitténområden. uppmärksam-riktar i betänkandemånga dettaarbete

förförändringsarbete, funktionendel detta nämligencentralheten aven
vårabiståndspolitiska Vår ochbedömningdetiutvärderinganalys och systemet.

ibaseras förändringseffektivitetenanalysdockkommer attslutsatser en av
vid mening.

förändringsarbetet biståndssystemet utvecklaför ärlänk iförsta attEn
myndighetsmålmålenövergripande måste tillbrytasmdldiskussionen. De ner

Målenprojekt. börspecifikaförochi sin tilldessa måloch förtur program
minst kostnads-och tid.så långt kostnad Intemöjligt volym,kvalitet,ianges

Ävenarbete.i dagensförsummadetidsaspekternaoch är viktiga och om
dendetviktigtmålbestämningen göra,försöketär osäker attär somger

föreställningarnaochförväntningarnaefter klararekommer bild vilka varen av
utgångspunkt värderas,kan insatserverksamheten planerades. Med dennanär

utgångspunkt blirdennaUtanförändringarerfarenheter göras.ochsummeras
misstagoklart ocharbetet upprepas.

stabilaomständigheternaoch där ärkontinuitetorganisationlitenI med storen
ihåg ungefäransvarige kommermål Denså explicitabehovet inteär stort.av
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hur hanhon tänkte och lär sig med ökande erfarenhet. långtDetta ifråndockär
biståndet.fallet i Biståndet bör långthar ha tidsperspektiv långdetett kan ta-

tid innan misstagen blir uppenbara. Sambanden mellan insatser och resultat är
många gånger svårbedömda.motsägelsefulla och Ornständighetema växlarvaga,
snabbt, arbetet utvecklas inte förutsett. Den och interna personal-externasom
omsättningen biståndsorganisationernasnabb inomär i relation till projek-sett

genomförandetid. Det därför nödvändigttens är formalisera och dokumenteraatt
målen.

Den andra länken i reformen resultatredovisningen. utgångspunktär Med i
målfastlagda och kriterier måluppfyllelsehur innehåll,i tid, kostnadsom anger

skall bestämmas kan resultaten verifieras. Ofta dettaär relativt enkelm.m. en
uppgift ibland kan den svårmycket och krävande. Dels kan redovis-men vara
ningen kräva omfattande faktaredovisning, dels svåraställer den avgränsnings-
problem. Hur bestämmer utfallet betalningsbalansstödt.ex. Hurman av

effektenavgränsas det frånsvenska stödet andra givares stöd Hur bestämsav
biståndetresultaten förhållandei till andra ekonomiska faktorer Vad ärav

resultat ställda villkorav
Slutligen tredje länkär i kedjan utvärderingar. Dessa kommer vien att

Återigenbehandla inärmare avsnitt.nästa alla elementen mål-behövs itre-
och resultatstymingsrefonnen.

3.3 Utvärderingarnas funktioner biståndspolitikeni

Utvärderingar inteär enhetligt arbetsredskap biståndspolitiken.iett Framför allt
skiftar deras roll beroende de funktioner de fyller.som

Vi skiljer funktioner: lärande; resultatredovisning;tre och styrning.
Funktionen bestämmandeär för vad skall utvärderas, hur det skall till,som
hur utvärderingen skall ocksåVi skiljer syftenpresenteras olikaosv.
nivåer: målpolitikens och allmänna utformning, policy, procedurer och
riktlinjer; projekt och organisationer.samtprogram;

Härtill kan fogas ytterligare dimension, nämligen mottagarperspektivet.en
sådant,Anlägger fårvi också det inverkan valett utvärderingsobjekt,av

metod, presentation osv.
Utvärderingamas funktioner hänger nära med de skärpta kravensamman

resultatredovisning. Resultatanalys kräver klara och verklighetsförankradeatt
mål formuleras och data samlas systematiskt.att För detta krävs bättre
verksamhetsplanering och uppföljning.
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sådan Utvärderingarresultatredovisning dock inte utvärdering. ärEn ersätter
resultatredovisningen och försökadjupare iförutsättning för tränga attatt neren

från övergripande perspektiv och iresultat sedda störrebedöma samman-mer
redovis-förutsättning för godutvärderingardenna meninghang. I är att enen

också förspelar central rollskall ske. Utvärderingarning resultaten kunna enav
alltsåmål vitala för det samspeloch arbetssätt. Debättre definiera är attatt nya

stånd.mål tillstyrningen bygger skall kommaresultat vilketmellan och
lârandefimktion.utvärderingarnasföljande betonaa Vi kommer i det att

förmåga sig.organisations förnyaförfunktion vitalDenna är atten
framskjuten plats underResultatredovisning kommit alltb har att meren

biståndspoliti-år gäller inte minstförvaltningspolitiken. Detinomsenare
svårbestämdaområde. definitionsmässigtverksamhetenResultatenkens ärav

återkopplings-verkandeländer och automatiskti avlägsnaden bedrivsnär
förutsättningresultatredovisningoch ärligmekanismer saknas. En äröppen en

upprätthållas.biståndsvilja sikt skall kunnastarkför att en
verksamhetsåter-styrningmedel för ochfunktionc Utvärderingamas att vara

mål-fått och resultatorien-med införandet denökad betydelsekoppling har av
terade styrningen.

karaktärden heterogenautvärderingsarbetet illustrerarfunktioner förDessa tre
biståndspolicy policyanalysVi har utvärderingarutvärderingarna har. avsom - -

ingå i underlagetavseddaoch slutsatserinriktade lärande är attär varssom
område.biståndspolitikens Vi harbeslutstrategiskaför statsmaktemas

framgångar misslyckan-ochför redovisa resultat,kartläggande utvärderingar att
utvärderingarockså konkretainriktade, avgränsade ochoperativtden. Vi har

handläggamivån.projekthanteringen Denförbättrahar till syfte storaattsom
behov. Vi sökerbeakta helaviktenspännvidden illustrerar systemetsattav

våra ochredovisar övervägandenvi i kapitelhelhetssyn 6därför anlägga nären
förslag.

bistånds-mål- styrningen gjort framstegresultatorienterade harochDen
biståndsområdetårsredovisning den första i sitt slagområdet. 1993SIDA:s -

våra utgångspunkter peka behovetFrån emellertid skälbelyser det. är att-
instrumentbli kraftfulltstyrningen skall kunnametodutveckling, ettomav

inte minst metodikenbiståndsområdet. metodutveckling gällerBehovet av
återkommer.utvärderingsområdet, vartill vi
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3.3.1. Förutsättningar tör utvärderingaratt spela bistånds-skall roll ien
arbetet

Såsom vi kommer redovisa i kapitel våraatt 4 pekar erfarenheter att
genomslaget för utvärderingar otillfredsställande.är Vi skall här i korthet beröra
några förutsättningar för utvärderingarna skall bistånds-att roll istörreen
politiken.

Den grundläggande förutsättningen utvärderingsverksamhetenär att motsvarar
klart uttalade behov. måsteDen alltså till de ändrade villkoren föranpassas
biståndet och den förnyelse biståndspolitiken följer därav. Det kan härav som

påminnaräcka med de förskjutningaratt har iägt riktningom motsom rum
bistånd kopplat tillär reformer i mottagarländema, sektorinriktat bistånd,som

kvinnor,tvärprogram områden demokrati, rättsstat och mänskliganya
rättigheter och förändrade mål en bärkraftig utveckling. Utvärderingarnas
inriktning måsteoch metodik förnyas utvärderingarna skall spela centralom en
roll. Det kan bland innebära länder tillannat görs analysenheter,att sektor-att

fårutvärderingar ökad betydelse och metoder och nesultatmåttatt utarbetas som
förmår frågaspegla framsteg i områdentvärprogram, målfor-ochom nya nya
muleringar.

Utvärderingarnas biståndspolitikenroll i påverkas väsentligt de ändradeav
styrformer biståndsområdetinförts år. Vi syftar härvid delssom senare
den resultatorienterade styrningen och dels införandet landstrategierav som
huvudsakligt styrinstrument långsiktigai det utvecklingssamarbetet. Båda dessa
faktorer ökar behovet utvärderingar underlag förett styrningen. Inteav som
minst blir behovet kvalificerad analys landnivå påtagligt. Det gällerav en
såväl analys landets allmänna utveckling och förutsättningaren av som en
analys resultaten det utvecklingssamarbete bedrivits. En utvärderingav av som

landnivå detta slag kan väsentligtutgöra ett medel säkra godav att en
kvalitet landstrategiema. Utvärderingar också behövaskan led iettsom
förberedelsearbetet inför internationell sakområdekonferens ellert.ex. etten om

multilateral organisations verksamhet.om en
En förutsättning för god kvalitet i tillgångenutvärderingsarbetet tillär adekvat

statistik. vårEnligt mening brister det i detta hänseende, varför vi kommer att
föreslå förbättring statistikproduktionen biståndsområdet 6.5. Men deten av
behövs också kunskapsutveckling biståndsområdet, metodutvecklingen en
beträffande utvärderingar och kompetenta förutvärderare god kvalitetatt en
skall uppnås.kunna denMot bakgrunden föreslåkommer vi förstärkningatt en

biståndsforskningför 6.6.av resurserna
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ocksåVår utvärderingar godemellertid relevantaerfarenhet säger att avoss
svårt särskilt utvärderingarkan ha genomslag. Det gällerkvalitet att som

förespråkar god timing ochgenomgripande förändringar. Visserligen kan en
till syvende sidststärka mottagningsberedskapeneffektiv presentation ogmen

organisationemas ledningar ochförändringsbenägenheten hos de berördadetär
påverkas tryck, ledningsstil,politisktpersonal, avgörande. Dennaär avsom

förmåganden bristandebelöningssystem, attityder och liknande. Vi atttror att
signaler problem förutvärderingar eventuella andraoch är ettreagera

resultatorienteradebiståndets deneffektivitet. den här bakgrundenMot är
så kompetens kan denviktigare. Drivs den med kraft ochstyrningen mycket

väsentligt.förändringsbenägenhetenstärka
förutsättningarna förhittills tagit sikte främstvi harDet attsagtsom

vår biståndspolitik.i rimligt betonautvärderingarna skall spela roll Det är atten
vår utvecklingssamarbetet.för del Detaspekten därför vi harden att ansvar av

förändringsbenägenheten ii sista handdock inte skymma detbör äratt
biståndets förändring i dessaresultat.mottagarländema Det äravgörsom

påverkabiståndet hur genomslagsyftar. Vi kanländer till vilken stortytterst
får kravet därvidi mottagarländema. Det förstautvärderingarna är att mottagar-

mål och värderingarperspektiv utvärderingen ochlandets att somgenomsyrar
delas mottagarlandet.utvärderingen bygger av

ochförankring i mottagarländemavi projekten har godFörsäkrar attoss om
ocksåbiståndet vi skapat denprojekten upphör, harfördessa närtaratt ansvar

skallutvärderingar resultatengrundläggande förutsättningen för att vara avav
genomföra förändringardess benägenhetför mottagarlandet. Menintresse att

också skälpåverkas kan ha godaandra omständigheter. Ettrad mottagareav en
lämnas ivälgrundade rekommendationerinte följa de tillför att ensomsynes

övervägandeninrikespolitiskaoch tankemönster,utvärdering. Andra värderingar
Bådesådana omständigheter.organisationsintressen kaneller snäva varamer

våra integritetrespekten för mottagarlandetsbristande insikter och attmanar oss
elleråterhållsamma vidtar denkräva mottagarländemamed attatt enavara

måsteåtgärden; iliksom utvecklingssamarbetetförändringsarbeteandra stort
ömsesidig respekt.bygga

biståndsorganenövergår och andratill beskriva huri kapitelVi nästa attnu
för kvalitetssäkring och kommenterarorganiserat sinasvenska har systemorgan

spelar.och den roll utvärderingarnasärskilt utvärderingskedjandärvid som
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Kapitel Svenska erfarenheter utvärdering ochav

policyanalys

4.1 System for kvalitetssäkring på biståndsområdet

4.1.1 Allmänt organisationsgenomgångenom

Vår genomgång de biståndsorganisationernasvenska med nödvändighetärav
begränsad eftersom tiden tillåtitinte fullständig genomlysning samtligaen av
myndigheters och UD:s arbete. Vi vill relativt översiktlig redovisninggenom en

de existerande för projektförberedelser, pågåendesystemen uppföljningav av
insatser, resultatredovisning och utvärderingar identifiera systematiska brister
vilka skulle kunna bådetillrättas insatser inom de olika myndigheternagenom
och tillskapandet eventuella funktioner. Det följergenom av gemensamma som

kommentarer biståndsorganenstillär och UD:s arbete för olika säkrasättatt
kvaliteten biståndsarbetei sitt och förbättra resultaten sitt arbete.att I kapitelav

våra6.2 redovisar vi rekommendationer rörande detta.
Vi har vårai arbetet utöver studier kunnat bygga tidigare utredningar,egna

speciellt Beslut. efiektivitetBra Om och utvärdering biståndeti Ds 1990:63.
RRV:s förmågaanalys SIDA:s lära sina erfarenheter haratt givit viktigaav av
impulser, inte minst metodologisk karaktär Lär sig SIDA, RRV, 1988.av
Vidare har vi dragit den granskning Riksdagensnytta revisorerav som genom-
förde biståndet Förslag1991 till riksdagen 199192:11.av

Vi bygger härutöver följande material:
I oktober biståndsorganisationerna,1993 genomförde vi hearing med UDen

någraoch med erfarenhet DAC:s arbete och utvärderingsarbete ipersoner av
allmänhet. biståndsorganenDetta tillfälle redovisa sinettgav att egen syn
hur kvaliteten i deras arbete kan säkras. Kommittén fick värdefull infonnation

utgångspunktoch för de följande frånstudierna. Materialet denna hearing haren
kompletterats med organisationemas Särskiltstudier. kan nämnas Janegna

ÖversynCedergren och Mikael Söderbäck juni 1993SIDA SIDA:ssamtav
utvärderingshandbok.

Vi tvåhar konsulter, Mr Colin bådaengagerat Bruce Mr Ugo Finzi,och med
lång internationell erfarenhet multilaterala bilateraltoch utvärderings-av organ
arbete, för genomgångsnabbatt intensiv det svenskagenom en men av
biståndssystemet identifiera möjligheter arbetsgångförbättra i projektarbetetatt
och utvärderingar resultaten. Bruce och Finzi gick igenom antalstörreettav
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från föreligger SASDAsärskiltutvärderingar, SIDA. Deras rapport som
Working Paper No 4.

djupgående konsultstudierstudie harParallellt med denna ut-tre avmer
publiceratsgenomförts. harinom SAREC och UD Devärderingsarbetet BITS,

vi bedömtVad gäller harWorking No. 10-12. SIDASASDA Papers attsom
genomgång alltjämtgjorde organisationengrundliga RRV 1988 ärden som av

utgångspunkt.tillfredsställandeen
Nicaragua,fyra landanalysema Guinea-Bissau,underlag för deSom ett av

genomgångarlåtit systematiskaZambia har vi genomföraTanzania och av
faktaländer. Grundläggandesamtliga utvärderingar rörande dessapraktiskt taget

avseendeanalyseratsutvärderingarna har registrerats ochde genomfördaom
Utvärderingar-avgränsning, metodikinriktning, genomförande,bl.a. deras m.m.

genomslagfattat och gradentill beslut organisationenhar relaterats avsomna
omfattande, harMaterialet, myckethar analyserats.i dokumenten är gettsom

utvärderingar.god bild särskilt SIDA:saven
Även varit inteför utvärderingar haranalysen NORAD:s nytta,system avav

avseendemetodologisktminst i

SIDA4.1.2

uppgifterutvärderingsenheten och dessarbetssätt,Organisationens

bistånds-ambitionsnivå devad gäller analys och studierhögharSIDA aven
bistånds-olikapublicerar omfattande materialproblemen.politiska Man om

grundligarefrågor, forskare förseminarier, konferenser ochordnar engagerar
påfallandegenomgångar. aktivt i denföljer och deltarSpeciellt är att man
Biståndsfrågor i den anglosachsiskadiskuterasinternationella debatten. som

arbetefbiståndsvärlden får isnabbt och genomslag SIDA:sgensvar

Feedback from Evalu-experience. A study of them.1‘|., Learning fromKnut Samset3
internationalNorwegian Bilateral Aid, Scanteam 1993.ations and Reviews in as,

redovisningen:Underlag för4
RRV, 1988.Lär sig SIDA

biståndetutvärdering i Ds 1990:63Om effektivitet ochBra Beslut.
Översyn juni 1993.SIDA SIDA,Mikael Söderbäck:Jan Cedergren, av

angående förvaltningen svenskteffektiviteten i ut-Riksdagens revisorers förslag av
vecklingsbistånd, 199192:1Förs.

Tanzania, Zambia.Genomgång Guinea-Bissau, Nicaragua,utvärderingar förav
forts...
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SIDA har kvalificerade analyser rollernapresenteratsenare av
biståndsområdet och skuldproblematiken. aktuellt exempel denEtt skriftärav

förhållandet publiceratsmellan och marknad nyligenSIDAstatom som
Genomgången fyllig och intressant frågornaär bådeoch behandlar allmänur
aspekt och sektorsvis. Referenser i första hand till Världsbanksstudier,ges men

ocksåbygger djup förtrogenhet med forskningen utvecklingsfrågor.en om
Det förekommer däremot direkta referenser till verksamheterSIDA:s och till
de länder där verksam.ärman

dettaI sammanhang SIDA:s utvärderingsenhetär central eftersom den har just
denna uppgift: kritiskt granska den verksamheten.att bedriverDenegna
utvärderingar med syften:tre

förbättra strategier, biståndet;och projekt inomatt program-
öka kunskapen biståndets mekanismer ochatt och förnyaomprövaattom-

och metoder;angreppssätt
biståndet.redovisa resultatenatt av-

tvåDe första syftena viktigast förär SIDA internt och för mottagarlandet
medan det tredje syftet frånkraven SIDA:s omvärld inklusivemotsvarar
regering och riksdag.

Initiativet till utvärderingar SIDA, och inom SIDA ofta regionkonto-tas av av
sektorbyråema.eller I dessa fall fungerar utvärderingsenhetenren som en

rådgivande ocksåoch stödjande enhet. Enheten initiativ till utvärderingar,tar
dåsärskilt utvärderingar med tematiska eller tvärsektoriella inriktningar, och gör
treårig rullande plan för utvärderingsarbetet. De viktigare utvärderingar-upp en

publiceras i tryckt form och sprids brett, medan de tekniska projekt-na mer
genomgångama distribueras i enkelt rapportformat. Förteckningenett över
utvärderingar årsbokeni 1993 14 titlar, tillrapporteras vilketupptarsom
kommer titlar gjorts2 Utvärderingsenhetens medverkan.utan En manualsom
har Utvärderingshandboken.utarbetats för arbetet Också SIDA:s metodhand-
bok berör utvärderingsarbetet.

Utvärderingsenheten, har fem placerad inomanställda, planeringssekre-ärsom
tariatet. Dess chef ingårtill avdelningschef i verksledningen.rapporterar en som

...forts4
Colin Bruce and Ugo Finzi: Improving Monitoring Evaluationand in Swedish Develop-

Assistance, SASDAment Working Paper No.
Hearing ordnad SAU oktober7 1993.av
SIDA:s metodhandbok.

Staten, biståndet.5 marknaden Bistándetsoch roll i reformprocessen. SIDA, 1994
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Vi följaktligen utvärderingsenhetens till generaldirektörenrapportvägnoterar att
två chefsnivåer;enligt den formella organisationsplanen inte mindre änpasserar

docki praktiken kontaktar utvärderingschefen avdelningschefen direkt i
sakfrågor utvärderingar.om

Utvärderingsenheten ingen till utvärderingarhar budget medlenutanegen
från källor: landramsmedel och särskilda medel förkommer motsvarande,tre

byråerna s.k. IRV-medelsärskilda medel avdelade för planeringssekreta-samt
riatet. sistnämnda uppgick 199394 till Mkr ungefärDen 3,1posten varav

för utvärderingar. medelsförbrukningen förhälften användes Den totala
utvärderingsarbetet inom SIDA uppskattas till mellan 15 och 18 Mkr för
199394.

hearing vi sinVid den höll den 7 oktober 1993 redovisade SIDAsom
läroprocess. för denna produceras antal dokument och studier:Inom ettramen

frånProjektdokument, appraisal-rapporter och insatspromemorior; rapporter
sektorgenomgångar;eller utvärderingar gjordaprojekten enligtsamt rapporter

Översiktersystematisk plan; sektoranalyser; state-of-the-art-studier; av
forskningsresultat; sektorstrategier.

Projekthantering

projektbedömningar inklusive ambitiösa projectProjektförberedelser och mer
sektorbyråerna.appraisals genomförs karakteriseraslnsatspromemoriomaav av

Målfonnuleringarna och fastakvalitativa tenderar allmännaattresonemang. vara
målupp-kriterier vad skall och vad skall betecknasmätas somsom som

åretallmänhet. omfattande arbete dock detfyllelse saknas i Ett har senaste
målinitierats med formulera retroaktivt för olika delinsatser och aktiviteteratt

i samband med arbetet för förbättra resultatredovisningen.att
biståndskontoren.regionavdelningamaProjektuppföljning och Dettagörs av

frånfråndels med projekten enligt avtal, delssker rapporterrapporter genom
sektorgenomgångar.årliga projekt- eller Kvaliteten uppföljningsarbetethos är

målnaturligtvis beroende kvaliteten i den inledande projektfasen; ochomav
svårtsåinte vilkenkriterier och resultatvariabler identifierats detär att veta

projektets genomförande. totalinformation relevant och bedöma Enär attsom
årlig projektkatalog arbetetprojektinventering gjordes med 1985-1988,en men

nedlagt. projekt eller utsträckta i tiden inteStora ärär ärsomnu program
åtskildakonsekvent i kortare, klart de olika fasernanedbrutna utanprogramsteg

glida ivarandra.i tenderar attprogrammen
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Bruce och Finzi betonar i sin genomgång liksomdet SIDAi de övrigaatt
biståndsorganensvenska inte någongörs systematisk slutvärdering avslutadeav

projektetapperprojekt och ingen kritisk bedömning deras slutresultat. Dockav
påpekas pågåendebör de arbetena medatt införa logical framework-att ett

inspirerat ROPPS för projektplaneringsystem och resultatredovisning inte
omfattats deras granskning. Detta under införandeär ochsystem möterav nu
troligen del de ställda kraven.en av

måsteDet i detta ocksåsammanhang markeras vi har koncentreratatt
uppmärksamheten de bilaterala harSIDA mycket omfattandeprogrammen.

biståndsverksamheter,stöd till andra främst stöd till multilateralagenom
organisationer s.k. multibi-stöd, enskilda organisationer och katastrofhjälp.
Särskilt katastrofinsatser och stödet till enskilda organisationer har ökat kraftigt

åren.de reformerStora har genomförts det biståndsenaste gällernär degenom
enskilda organisationerna. Genom införa ramavtal har smidiga samarbets-att
former etablerats uppnåtts.och goda resultat

Utvärderingar

Vi har, låtitnämndes granska SIDA:s utvärderingar vad gäller fyrasom ovan,
länder: Tanzania, Zambia, Nicaragua och Guinea-Bissau. genomgåendeEn kritik

målformuleringama för dåligtär insatsernaatt är utvecklade.
Rapporten Nicaragua flera... återkommerutvärderama tillom summerar: av

eller specielltpoängterar behovet specificeradeväl målformuleringar förav
projektet och dess olika delinsatser. Om dessa klart uttalade kundevore

måluppfyllelseresultaten värderingarna av kanske någotbli bättre iav
utvärderingarna Karinsedan. Metell, SASDA Working Paper 14.No. Denna

återfinnsobservation också genomgångama.i de andra
RRV de höga utvärderingsambitioncrnaöverväger vad gäller täcka inattom

olika sektorer och länder kanske kvalitetenkan bli hot ocht.o.m. motett
användningen kunskaperna: mångaTrots bland enskilda aktörersträvanav en

genomföra rättvisande utvärderingaratt finns RRVdet enligt risk förstor atten
hela utvärderingssystemet blir karusell så fort hinner ställaatten som snurrar

frågornade ellerrätta till sig de angivna kan i sin ledata Detta tilltursvaren.
utvärderingssystemet, de fårvällovligaatt ambitione-ma, huvudsakligentrots en

legitimerande verkan Lär sig SIDA, sid 102.
Bruce och Finzi betonar SIDA:s utvärderingsrapporter deläratt en av en

omfattande och välplanerad forskningsinsats, de bygger arbeteatt ett stort av
oberoende professionell expertis, de täckande och analysernaär sunda.att äratt
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kritiserarMen de uppföljningama och utvärderingama inte väl förankradeäratt
innehålleri de tidigare faserna projektcykeln, litet jäm-de mycketattav av

målsättningarförelser mellan resultat och finansiell och ekonomisksamt att
kostnadsanalys praktiskt helt saknas.taget

lärandeSIDA:s

svårigheterstudie rad fundamentala ochRRV:s pekade för SIDA:s arbeteen
målbild biståndet:i organisationen. första bristen god förproblem Den är en

biståndspolitiska målens målkonflikterkaraktär innebär risker för ochDe stora
svårtbedömning har konflikter. Sverigesenligt RRV:s SIDA hantera dessaatt

riksdag har fattat beslut Sverige skall Sverigesprocentattom ge en av
bistånd. svårtbruttonationalprodukt i SIDA har emellertid betala de medelatt ut

fem officiellatilldelas myndigheten. innebär vid sidan deDetta att avsom man,
biståndsmålen, målkan tala inofficiellt för utbetalnings-SIDA,även ettom
målet. från biståndsmålen målskillnad officiella ochTill de detta lättavlästär

tenderar bedömningi sig operationaliserat och därmed enligt RRV:s att stort
biståndshanteringen. Lär sig 15genomslag i sidSIDA,

Sammanfattningsvis uppföljningssystem grundRRV SIDA:s olikaattanser
utbetalningsmåltidsbrist, m.m.olika omständigheter riskerar deatt, trotsav

Lär sigvällovliga ambitionerna, huvudsakligen legitimerande funktion.en
sid 16. rekommenderar avslutningsvis: Genomför uppföljning ochSIDA, RRV

strategiskt särskilt viktigt vid ökadutvärdering blirDettasätt.ett mer
utkontraktering. bedömer hellre bör färre ochRRV SIDA göraatt mer genom-

utvärderingar hinner begrundas i organisationenarbetade läsas och änsom
många sig 22inte behandlas. Lär sidytliga hinner SIDA,som

Frågan dåförändrats.RRV:s studie gammal och SIDA harär ärnu sex om
svårt utsträckningkritik fortfarande giltig. i vilkenRRV:s Detär är att veta

förändringarhar tagit intryck studien och genomförtSIDA av om man
grundval den. nordiskt seminarium SIDAVid ett rapportenav om som

påverkatarrangerade i januari gjordes bedömningen inte har1994 att rapporten
avseendenågotorganisationen i väsentligt

Översyn genomgången några utgångspunkterinleds med för arbetet.I SIDAav
lyder:demEn av

Alm: Some from the Nordic workshop Evaluation, Tool for Organisa-Björn notes6 a
Vad1o|m, Sweden, January sidtional Learning, 19-20, 1994, 6.
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- SIDA kunskapsorganisation. professionelllärande,är Former för ut-en
måsteveckling och karriärvägar tillvaratatill detta. För ochattanpassas

utveckla kunnandet i organisationen arbetssätt.krävs delegerat En menings-ett
mål. måste mål-full delegering kräver tydliga utveckla högre gradSIDA en av

och resultatstyming i stället för regelstyming.sid 2
kan tolkasDetta uttryck för ambition komma till medrättaett attsom en en

del de brister RRV luitiserat. behovet delegeringHär betonasav som av mer av
målbeskrivningar målbättre och styrning och resultatvärdering.ansvar, genom

genomgångenläggerDäremot ingen vikt vid utvärderingsenheten och dess roll
Överhuvudtageti kunskapsprocessen. litet intresse utvärderingar. Detägnas

i text30 sidor följande:sägs över ärsom
UTVUtvärderingsenhetens i nyligenroll bör ljuset den till-prövas av

frågautvärderingskommittén.skapade viktigEn hur resultatenärexterna av
återförs erfarenhetsåterföringUTVzs arbete i organisationen. systematiskEn mer

både metodfrågorönskvärd liksom effektiva former detta.för Det gällervore
ärnnesfrågor.och Vidare bör aktiv roll iUTV det högaktuella arbetetges en nu
metodfrågor resultatredovisningmed i anslutning till inom olika verksarnhets-

Översynområden. 32.sidSIDA,av
Översynen ellerkommenterar inte behoven användningen utvärderingarav

biståndskontorengenomförs regionsekretariaten, sektorbyråemaellersom av
Allmäntmed eller stöd utvärderingsenheten. gäller ambitionerna ochutan attav

förmågan genomföra utvärderingar hargoda stadigt ökat med tiden.att

Sammanfattning

genomgångfrån vårbild framDen tidigare bedömningartonar avsom av
Beslut våraSIDA:s arbetssätt, de studier Bra ochrapporterarsom egna

omfattandelandgenomgångar frånSIDA informationsflödeär ettatt genererar
verksamheten i form utvärderingar, analyser, strategidoku-studier,rapporter,av

och promemorior. bedriver policyarbete i form land- ochManment ett av
frågorsektorstrategier. Dock kapaciteten kritiska denställaattsynes om egna

verksamheten, och handling,i begränsad.än omsättaattmer mersvaren
Utvärderingsarbetet alltför i organisationens utveck-underordnad rollges en

återkommerlingsarbete. Vi i avsnitt hur detta skulletill förslag kunna6.2.1 om
förbättras.
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4.1.3 BITS, SwedeCorp och SAREC

organisationernaDe BITS, SwedeCorp småochtre SAREC alla relativtär och
kan därför arbeta infonnellt SIDA. De harän det de hargemensamt attmer
delegerat till handläggarna. förståsI vissastort avseenden kan de bästansvar

relativt löst organiserade senätverk kapitel för diskussion3som en om
hierarkiska nätverksstrukturer.contra

biståndsorganisationemaIngen de mindre har utvärderingsenhetertreav egna
utvärderingama sköts handläggarna del det löpande arbetet.utan av som en av

alltsåUtvärderingama i utsträckningär medel för resultatredovisning ochstor
lärande kontroll- och styrinstrument.änsnarare

BITS

utvärderingssystem7Genomgången BITS’ visar utvärderingama relativtärattav
inriktade, tekniska efterfrågestyrdasnävt och projektspecifika. De och primärtär

avsedda stödja stårbeslutsprocessema i fokus genomförandefrågorBITS. Iatt
och omedelbara projektresultat långsiktigamedan övergripande och utvecklings-

såsom fråganperspektiv, projektens uthållighetlivskraft och efter stödetsom
avslutande, sällan grundlig behandling. fårInte heller tvärsektoriellages en
frågor, effekter projekten någonjämställdhett.ex. störreav m.m., upp-
märksamhet i utvärderingsarbetet. Den utvärderingexpertis anlitas tekniskärsom

någon frånoch innefattar sällan mottagarlandet. Kostnaderna för utvärderingama
låga.relativtär

Utvärderingama knutna till beslutsprocessenär nära informationoch ger om
både genomförande alltsåoch resultat. De används organisationen ochav
bedöms bra bidrag organisationenstill lärande. Problemet i första handett ärge

de ansvariga handläggarna har begränsad tid för absorbera lärdomarnaatt att
väl, mindre för delta i utvärderingsarbetet BITSän personal medverkadeatt

åttaendast i utvärderingama.procent av
frånUtvärderingssystemet tenderar långsiktigabortse övergripande ochatt

frågor, speciellt vad gäller resultat efter projekten avslutas. betyderDetatt att
grundfrågansjälva biståndetsför organisationen målhur övergripande uppfylls-

stårBITS’ verksamhet obesvarad och okommenterad. Verksamhetengenom -
bedöms huvudsakligen efter de begränsade projektmålen.och tekniskt inriktade

Jerker Carlsson, Evaluation and7 Learning in BITS, SASDA Working Paper No. 12,
1994.



Kapitel 454

SwedeCorp

SwedeCorpnäringslivsbistånd bildadesinternationellt 1991Styrelsen för
sköta projekthanteringvarför det för tidigt bedöma kapacitetdessännu är attatt
utvärderingar. MedSwedeCorp hittills femoch utvärderingar. har genomfört ett

deundantag delar de svagheterna hos utvärderingarBITS’ är snävtattgenom
långsiktiga resultat.begränsade till projekten och saknar analys av

SwedeCorp lägger vidsammanhanget viktintresse i denAv är stora som
införa bearbetad fonnprojektförberedelser. planerarsystematiska Man att en av

framework planning.Logical

SAREC

Genomgången Stokke,utvärderingsverksamhet, gjorts OlavSAREC:s avsomav
utvärderingaromfattande. harutvärderingsverksamhet 28visar SAREC:s äratt

ingåendes efterfrågestyr-utvärderingar flertaletlikhet med BITS’granskats I är
beslutsprocesser. metodologiskastödja SAREC:s Deda och primärt avsedda att

också behandlingeneftersatt kostnadsaspek-finns här; särskiltsvagheterna är av
utvärderingarna granskningtredjedel saknasarbetet. drygItema av avav en

helt.projektkostnader
granskade relaterarde utvärderingamaingenAnmärkningsvärt är att av

utvecklingsmål och de omedelbaraövergripandeprojektet till ävenatt mer
fårprojektmålen behandling.begränsadbara en

initieras bedrivsSAREC-utvärderingen SAREC och medtypiskaDen av
från BITS’låga och SIDA:s utvärderingsarbetekostnader. Till skillnadrelativt

fåutvärderingsarbetet. med undantagingår alltid icke-svenskar i De ärnästan
området. Den vetenskapliga kvaliteten hosdet aktuellaprofessionella inom
Dock finns brister det gäller redovisabedöms god.utvärderingarna när attvara

tillresultatanalysen sällanutvärderingsmetoder. utvärderingsarbetetI refererar
mål försummas.för verksamheten och kostnadsaspekternauppsatta

det gällertill omsättaNärheten det löpande arbetet har fördelar när att
också nackdelar. Genomutvärderingserfarenheter i förändringar hardet attmen

samlashandläggareför hela projektcykeln liggernormalt hosansvaret samme
förbereder insats-projektet,denne.betydande makt hos Handläggaren väljer
för beredningpromemorior, sköter uppföljning och rapportering, avansvarar

Policy and performance,SarecsStokke, perspective evaluationOlav A8 system:on
SASDA Working No.Paper 10, 1994.
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och förlängningarnästa avtal. Vidare förberederetapp handläggarenav
utvärderingen, skriver uppdragsbeskrivning, väljer inte sällan utvärderare, tar

utvärderingsresultaten, dessa föreslårtill styrelsenemot beslut.rapporterar samt
mångaSjälvklart görs dessa i kontakt med eller i samarbete medmomentav

andra handläggare och SAREC:s ledning, initiativen och genomförande-men
ligger hos handläggaren. lederDetta till däransvaret resultatredovis-ett system

ning och kritisk analys det åsidosatt.arbetet riskerar bliattav egna

4.1.4 Den multilaterala enheten vid UD

Utrikesdepartementets avdelning för internationellt utvecklingssamarbete UDU
indelad iär enheter med totalt 70-tal tjänstemän.tre En enheternaett ärav

biståndetansvarig för till de multilaterala biståndsverksamhet,organisationemas
uppgårvilket totalt till budgetåret3.158 Mkr 199394 eller tredjedelnärmare en
biståndet.det totala Detta stöd koncentrerat till litetär antal organisationerettav

vilka de största FN:s utvecklingsprogram UNDP,är bamfondFN:sav
UNICEF, FN:s befolkningsfond UNFPA, FN:s hjälporganisation för
palestinaflyktningama UNRWA, FN:s världslivsmedelsprogram WFP, FN:s
flyktingkommissarie UNHCR Världsbanken.samt

Det starka stödet till de internationella organisationemas biståndsverksamhet
framträdande bistånd.dragär i svenskt Verksamhetens ändamåls-ett resultat,

enlighet och effektivitet fråga.därförär centralen
Under det decenniet har det skett förskjutningarsenaste i FN-stora systemet.

fåttoch särskilt UNDP har sina reducerade medan utvecklings-organen resurser
bådebankerna har ökat sin aktivitetsvolym och sitt arbetsfält. Världsbanken är

lika finansiär biståndtekniskt UNDPstor och har byggtnu en av som upp
kompetens inom områden.flertal sektoriella insatserDess för skapaett s.k.att
strukturanpassningsprogram har den ledande roll inom den ekonomiskagett en

mångapolitiken i de fattigaste länderna.av
internationellaDe organisationemas arbete utvärderas först och främst demav

själva, ibland de organisationernafinansierande friståendeoch ävenav av organ
och forskare. Utvärderingsrapporter och material belyser denannat som
pågående verksamheten iströmmar mängder till UD:s multilateralastora
enhet. UD uppskattningsvis omkring 125.000 sidor utvärderings-tar ochemot
projektuppföljningsmaterial år. Mycket dock rutinkaraktärär och behövsper av
inte i arbetet de centrala delarna materialet viktiga.ärmen av

En typisk utvärdering internationell organisation genomförs ettav en av
konsortium pågårgivare och två år.till Arbetet genomförsett störreettav av
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projektlag med mellan tio till femton normalt akademiskmedmänpersoner,
bakgrund inom ekonomi. består genomgångStudien normalt dels av en av
arbetet inom halvdussin granskningmottagarländema, delsett av av en av
arbetet i högkvarteret, policies, arbetsmetoder organisationsstruktur.och

Som komplement till denna ambitiösa utvärderingar kommer detyp av
utvärderingar organisationen självt genomför normalt omfattaroch ettsom som
projekt eller del genomgångarverksamheten. mindreDessa därären av
frågorna ställs organisationen själv och har därmed de begränsningarav som
följer detta.av

låtitVi genomgånghar arbetegöra UD:s med stödet till de multilateralaen av
utvärderingsmaterialetorganisationerna med tyngdpunkt användningen av

Genomgången konstaterar flertalet utvärderingsrapportema högatt ärav av
kvalitet; flertalet dem ligger i forskningsfronten det gällernär utvecklings-av
studier. Rapporterna omfattande i sin analysär resultaten effektivitetenochav

biståndet. ocksåanvänderUD materialet väl, redovisar det till riksdagen,av
bearbetar det aktivt och stödjer sig det i arbetet med organisationerna.
Framför allt gäller det den studie FN-systemet genomfördesstora av som
nordisk bas initiativ.svenskt Den har varit vägledande för det svenskamen

biståndsorganarbetet inom FN:s i flera och intensiva ansträngningar har
gjorts för följa den.att upp

Resultatåterföringen i de och viktigarestörsta tillfredsställandeärorganen
programnivå.projekt- och finns det mycketDäremot förbättra organisa-att

tionsnivån. Genomgången uppmärksamheten tilldrar det faktum 80att procent
organisationernasutvärderingsmaterialet handlar verksamheter ochav om

gällermindre delresultatet dessa, medan bara organisationerna själva ochav en
deras inre effektivitet. den länken i in:fonnationen.Detta är UD behöversvaga
inte bara information de berördaresultaten orgranisationemas arbete utanom av
också information och inte minsthur de arbetar påverkas.hur de kanom om---
Hur kan organisationerna bäst stödjas, reformeras, hur skall kravenhur kan de
ställas i styrelse, i budgetdiskussioner, i övriga kontakter

påverkaOm Sverige väljer vilja organisation inteoch förändraattnu en som
helt tillfredsställandegör arbete, dra stödet eller heltett än att nersnarare

så fråganavveckla det, blir hur fungerar och hurorganisationen den kanom
påverkas ingåendehelt förcentral arbetet. kunskapDenna brist deom

mm Forss. Evaluations in9 multilateral development cooperation, SASDA Working
Paper No. 11, 1994.
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alltsåorganisationer genomgången.vi stödjer allvarlig brist enligtär Visom en
återkommer i till detta i avsnitt 6.2.4.

på4.1.5 Synpunkter det nuvarande i dess helhetsystemet

biståndssystemetDet svenska biståndsmyndigheteruppdelat flertalär ochett
UD. Denna uppdelning och den rollfördelning följer med den har varitsom
under återigenständig debatt sedan 1970-talet och aktuell.är Utan att ta
ställning för det någotnuvarande eller förändringsförslagensystemet av

biståndssystemkonstaterar bådevi uppdelat har fördelar och nackdelar.att ett
Fördelen de olika organisationerna kanär utveckla sina roller och sinatt
kompetens och skapa slagkraftig, homogen organisationskultur. Nackdelenen
är överblick och sammanhang i försvagas och vissa uppgifteratt systemet att
riskerar falla mellan stolarna.att

förmågadet gällerNär lära erfarenheter och redovisa resultatsystemets att av
så brister det i genomgåendeväsentliga avseenden. Vi har pekatovan
tillkortakommanden biståndsorganensi de olika arbete och vi kommer iatt
följande avsnitt lämna kanförslag hur detta förbättras. grundläggandeEnom

biståndsorganensvaghet inte tillräckligär lagt vikt vid formulera sinaatt att
insatser tidsbegränsade projekt med tydligt och tydligt slutförandeavstampsom

Mål,varje kostnader, förväntade resultat möjligt i kvantitativaetapp.av om-
mått kriterier för bedömning fixeras inte vid initieringen arbets-samt av-

lederDetta i sin till det inte möjligtär varjeetappen. tur att att etappsummera
kritiskt och lära misstag, felbedömningar framgångar.ochatt av

också svårtblir biståndsmyndig-Det genomföra utvärderingar belyseratt som
hetens arbete och resultaten dess insats utvärderingama tenderareget attav -
koncentrera sig beskrivningen projektet och de omständigheterav som
påverkat det, medan biståndsinsat-kostnaderna, effektiviteten och resultaten av

kommer bakgrunden.isen
Till denna kritik biståndsorgani varierande omfattning gäller samtligasom-

och kan till förbättrade rutiner och arbetssätträttas inomsom genom organen -
vill läggavi kritisk synpunkt:en annan

Vi fråndet inte räcker med erfarenheter botten upp.att attmenar summera
Denna sida läroprocessen och resultatredovisningen förvisso grund-ärav
läggande, den tillräckliginte för lärande.är Detta lokala, decentra-ett gottmen

måsteliserade frånlärande kompletteras med lärande ned,ett toppen ett
lärande förläggs centralt och möter det decentraliserade lärandet.som som

ocksåDetta centralt organiserade lärande, kan betecknas policyanalys,som som
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policyfrågorinnebär viktiga systematisktidentifieras arbeteochatt styrs motatt
också långsiktigtsöka dem. Det innebär tidsperspektiv försatt ettattsvaren

måste alltså bådein i läroprocessen. Centrum information ochaktivt söka utom
frågorinom organisationen skallväsentliga kunskapsprocessenför attom

frågor måstefungera väl. Det innebär ställas ochsektorövergripande:t.ex. att
jämförelser ochbearbetas, mellan olika sektorerländergörsatt samt att

systemfrågor ställs under debatt.
bådecentrala lärofunktion finnsDenna i viss utsträckning i dagens system

myndigheterna och framförinom vid UD, vi den för ochäratt svagmen menar
allt den tillräckligt välinte samverkar med de lokala läroprocesserna. Dettaatt

UD-nivångäller i synnerhet där kapaciteten för tillvara och bearbetaatt ta
biståndsmyndigheternas erfarenheter begränsad.är

4.2 Svenska erfarenheter utvärderingarav

bredare underlag för överväganden utvärdering inomFör huratt ett om
biståndsområdet skulle bäst kunna organiseras och genomföras har vi studerat

utvärdering politikområden.erfarenheter policyanalys och inom andra I detav
någravåra från verksamheterredovisar vi intryckföljande vi bedömersom vara

biståndsområdetför framtida arbetet inomintresse det och dessutomav som
vår kommitté har haftuppgifter hittills.till deangränsar som

offentlig ekonomiför studier i ESO4.2.1 Expertgruppen

ochkommitté bildadesunder Finansdepartementet KommitténsESO 1981.är en
underlagetfördjupahuvuduppgift bredda och för ochbudgetpolitiskaär att

belysa frågorsamhällsekonomiska liksomavgöranden, den offentligaatt om
viktigasteoch produktivitet. Desektorns effektivitet motiven för bilda ESOatt

behovet alternativenförbättra kunskaperna budgetunderskottet ochattavvar om
offentligaför sektorns styrning. underströk regeringenVid bildandet ESOav

hushållfördelningsfrågor, transfereringar tillbehovet undersökningar kringav
och företag, sysselsättningseffekter alternativa organisa-offentlig verksamhet,av

itionsmodeller för offentlig besparingsarbeteverksamhet erfarenhetersamt av
länder.andra
består ledamöter förfogande litet sekretariatESO och har till sitttretton ettav

tre personer. Ledamöterna kapacitet ochutsedda i sinär personliga represente-
skilda verksamheter inom förvaltningen och forskarvärlden.den offentligarar
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har ingen fastställd pågåESO tidsgräns för sitt såarbete. Verksamheten avses
länge den motiverad.anses

Kommittén arbetar självständigt inom kommittédirektivför sina Dirramen
1981:25. förDen verksamhetens uppläggning, beslutar vilka projektsvarar om

skall genomföras, behandlar förslag till beslutarrapporter samtsom om
stårpublicering. Författarna själva för resultat och slutsatser. Sedan harstarten

publiceratESO drygt 100 rapporter.
Flertalet ESO-projekt läggs uppdrag till myndigheter, institutioner ochut som

forskare. Enstaka undersökningar genomförs i regi. referensgruppEn medegen
frånföreträdare bl.a. forskningsvärlden och kommittén brukar knytas till de

olika projekten. Konferenser och seminarier i aktuella anordnas ibland.ämnen
både frågor långsiktigaStudierna aktuella och problemrepresenterar av mer

Någonprincipiellt slag. övergripande plan för studierna finns inte. Behov och
tillgång bra rapportförfattare i hög utsträckning urvalet. Studierna rörstyr

förhållandenhuvudsakligen svenska och med undantag skrivnaär svenskarav
och svenska.

sekretariatESO:s bedömer har lagomESO distans till Finansdepartementetatt
kommitté,sin ställning Sekretariatets belägenhet inom departemen-genom som

fårbra eftersom fångabättre genomslag för studierna och kan intet anses man
idéer vad angelägna problem.ärom som

ESO:s verksamhet finansieras huvudsakligen Finansdepartementetsöver
kommittéanslag. vissa projektFör har ESO delat finansieringen med andra

organ.

4.2.2 Riksdagens revisorer

Riksdagens revisorer skall riksdagens granska den statliga verksam-vägnar
bådeheten. Detta omfattar regeringens sådanaledning förvaltningen utomav

frågor område,faller inom konstitutionsutskottets myndigheternas arbete,som
statliga aktiebolag och stiftelser. omfattningArbetets har ökat och kommer
ytterligare expandera följd riksdagsutredningens förslag. Arbetetatt som en av

i huvudsak förvaltningsrevision med inriktningär övergripande och prin-
cipiella ärenden.

Riksdagen mångaväljer för varje valperiod tolv revisorer och lika suppleanter.
sammansättningen speglar partiernas styrka i riksdagen. Revisomas arbete sker
till åttadelen i avdelningar, med ledamöter i varje.större Beslutentre grupper,
sker i plenum.
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tillFörslagen granskningsärenden från riksdagsutskotten,kommer övriga
från arbetsårriksdagsledamöter, kansliet och allmänheten. Under hinnerett man

åttanormalt med mellan och Utredningsarbetettio granskningar.större genom-
förs kansliet där medarbetare undersökningen.för Verksamhetenav en ansvarar
initieras, planeras och följs revisorer.avdelningens Resultatennoga av av
granskningen redovisas i oftast remiss eller behandlasskickasrapporten som
i seminarium. avslutas slutlig ställningProcessen med revisorerna tillett att tar

åtgärderskrivelse till riksdagen i vilken förslag till redovisas. Dennaen
skrivelse behandlas sedan i riksdagen regeringens proposi-sättsamma som

alltså någottioner. harLedamöterna motionsrätt och behandlas sedan iärendet
utskotten innan riksdagen fattar beslut.av

Kansliet har ungefär tjänster.20 Därtill anlitas ofta i gransk-externa experter
ningsarbetet.

Som exempel granskningsärenden kan arbetsmarknadspolitik,nämnas
insatser ekonomisk brottslighet, skyddsrumsbyggandet, privatiseringenmot av

årsCelsius industrier, inlandsbanan konsekvenser riksdagsbeslut.1992av-År 199192 redovisade granskning effektiviteten i förvaltningenman en av av
utvecklingsbistånd. mål-svenskt ägnade särskildMan uppmärksamhet och

i planeringen och biståndet,regelstrukturen, rollfördelningen genomförandet av
utvärderingsverksamheten.samordningen, resursplaneringen konstate-Mansamt

heltrade medlen inte kunnat utnyttjas reservationer har byggtsattatt utan stora
information till riksdagenkrävde regeringens förbättras.Man Styrningenattupp.

målinriktad mindre detaljerad.ochbörSIDA Man har uppmärk-av vara mer
arbete ochproblem SIDA:srad förutsätterrör SIDA ochsammat atten som

åtgärdervidtar för lösa dessa.regeringen att
påpekarVad gäller utvärderingsarbetet för utvärderingarna iatt ansvaretman

hög grad ligger för genomförandetansvararpersoner somsamma av
biståndetdelarinsatserna utvärderas. Vissa följs inte tillräckligt.avsom upp

Revisorerna bör förstärkasutvärderingsfunktionen ochSIDAattanser ges en
starkare sektorbyråema.ställning gentemot

Redovisningen visar Riksdagens möjlighet och faktisktbåde harrevisoreratt
också bistånd.har spelat roll i förvaltningsrevision En särskilt viktigen av
aspekt Riksdagens granska interevisorer har bara myndig-är möjlighetatt att
heterna i likhet RRV ocksåmed och Utrikesdepartementetsregeringensutan

biståndet. såarbete med biståndsarbetetDetta särskilt eftersomviktigt iär stor
biståndsmedlendel hanteras inom inte har granskningsrätt.RRVUD, därav

ocksåRiksdagens revisorer departementkan mellan ochrelationerna
nyckelfrågamyndigheter vilket övergripande effektivitetsarbetet.i detär en
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Begränsningen ligger i granskningen inte löpandeär bara haratt utan att man
biståndetmöjlighet långamed intervall. föremålHittills har det varitatt ta upp

årsför granskning med 4-5 mellanrum. Därtill kommer sakkunskapenatt om u-
landsförhållanden begränsad ochär den huvudsakliga uppmärksamheten haratt
riktats Frågorden svenska förvaltningen. biståndets resultat ochmot om
långsiktiga problem i mottagarländerna har därför inte ställts i centrum.

4.2.3 Riksrevisionsverket RRV

biståndsverksamhetenRRV:s granskning inom förvaltningsrevisionengörsav
effektivitetsfrågor årligaoch i den redovisningsfrågorrevisionen och

årliggranskning resultatredovisning.av
förvaltningsrevisionenBeträffande numera benämnd effektivitetsrevision har

tioårsperiodenRRV under den tvågenomfört förvaltningsrevisionersenaste
biståndsområdet pågåendeoch har för närvarande granskning. Avsiktenen

åtminstoneframöver söka genomföra årligen.är förvaltningsrevisionatt en
Den revisionen 1988 granskning förmågaSIDA:ssenaste att tavar en av

tillvara biståndsverksamhetende erfarenheter i Lär sig SIDA.görssom
Granskningen genomgånginnebar omfattande SIDA:s verksamhet ochen av
organisation jämförelse biståndsorganmellan SIDA och vissa i andrasamt en
länder.

pågårDen revision gäller programbistånd,SIDA:s hanteringsom nu av
huvudsakligen importstöd. Granskningen omfattar SIDA:s beredning ärenden,av
utbetalning, kontroll, uppföljning, frågorutvärdering upphandlingrörsamt som

tvåoch motvärdesbetalningar. RRV fallstudier Zambia,gör Nicaragua samt
dokumentstudier berör andra länder omfattandetar emotsom som program-
bistånd från Sverige. Granskningen biståndet.gäller inte effekterna av

Revisionen genomförs delvis i samarbete med RRV:s motsvarighet Storbri-i
tannien och Holland. Samarbetet fokuseras kring revisionsområdeett gemensamt

programbistånd revisionsfrågomadär likartade.är Resultaten kommer- -
eventuellt sammanfattas iatt rapport.en

redovisningsrevisionenI numera årligbenämnd bistånds-revision granskas
årligen.myndighetemas redovisning En revisionsberättelse varjeföravges

På biståndsområdetmyndighet. har under 199293 och 199394 antalett
biståndskontor Nicaragua,granskats Namibia, Etiopien, Kenya, Vietnam, Laos,
Tanzania. Förutom sedvanlig revision balansräkning, resultaträkning,av
anslagsredovisning finansieringsanalys frågoroch behandlas olika intresse iav

avtal, tillgångsredovisning,sammanhanget periodiseringar, ansvarsförbindelser.
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årsredovisning skall redovisa resultatennyhet myndigheterna iEn sinär att av
verksamhetsgrenar ochsin verksamhet, vad har inom olikapresterat omman

sådana skall produk-möjligt effekterna prestationer. beräkningEn göras avav
regeringentivitetsutvecklingen. Syftet med resultatredovisningen är att ettge

underlag för styrningen myndigheterna.av
bådefö-rvaltningsrevisionenRRV granskas resultatredovisningenInom av

Frågor målredovisningen.redovisningen underlagsjälva och verifierar omsom
granskning.prestationer, kvalitet och effekter viktiga i dennaoch är

4.2.4 Kanslersämbetet

Förordningen 1993:886. Universitets-inrättades i juliKanslersämbetet 1993
nivå befrämja granska kvalitet ochuppgift nationell ochkanslems är att

ingårutbildning och forskning. dettakvalitetsutveckling inom högre I att
universitet och högskolor. innefattarstimulera kvalitetsarbetet vid Detta

kvalitetsförbätt-kvalitetssystem uppföljning arbetet medbedömning samt avav
utvärderingsmetoder och genomför, beställerutvecklar olika planerar,ring. Man

Ämbetetnivå.nationell biträder regeringenoch publicerar utvärderingar även
frågasakkunnigbedömningar imed examensrättom m.m.

utveckla och etablera nationell referensraminriktningArbetet har attsom en
forskningutbildning och och skapa förutsättningarför inom högrekvalitet att

konkurrenskraftig nivå.internationellt Fokuseringen liggerför verksamhet en
ochforskarutbildning deras koppling till forskningen.grundutbildning och

med universitetsamarbetegenomförs i och högskolor.Studierna nära
Ämbetet 1 Kvalitetsarbete där stödjerhar fem verksamhetsprogram: man

och högskolornas kvalitetssystem ledning,universitetensutvecklingen av
tillvägagångssätt. 2 Kvalitetsbedömning, granskar ochdärorganisation, man

kvalitetsutvecklingsarbetehögskolors kvalitet-universitet och ochbedömer
nationell och3 försutvecklingsprogram. Nationella utvärderingar att

nivå högskoloruniversitet ochinternationell jämföra verksamheten vid ur
fram besluts-kvalitetssynpunkt. 4 Examensrätt, vilket innebär taratt man

olika utbildningsanordnaresunderlag till regeringen det gällernär fastställaatt
innefattar projekt och andra5utfärda examina. Strategiska projekträtt att som

mål gäller för verksam-idéeraktiviteter inriktade de övergripande ochmot som
helhet.heten som

frågor:följande hur braKanslersämbetets uppgift ärsökaär att svar
internationell jämförelse Hur skallvidsvenska universitet och högskolor en
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kvaliteten inom forskning och högre utbildning utvecklas systematiskt Hur väl
fyller universitet och högskolor sin uppgift i samhällsutvecklingen

Verksamheten bedrivs och projekt. Basorganisationen utgörsgenom program
stab tiotal huvuduppgiftett samordnaär ochattav en personer vars program-

projektverksamheten. Verksamheten leds styrelse med fem ledamöter. Enav en
särskild kvalitetssäkringsfunktion bestående tvåbland internationellaannatav

har inrättats. Projekten genomförs hjälp frånexperter med kompetensav
universitet, högskolor och samhället i övrigt.

4.2.5 Statens beredning för utvärdering medicinsk metodik SBUav

tillkomSBU regeringsbeslut 1987 och sedan juliett är 1992genom en penna-
friståendeoch myndighet. Beslutet inrätta följdennent SBUatt var av en

utredning betydelsen vetenskapligt utvärdera de metoderatt användsom av som
sjukvården.i
Beredningens arbete inriktatär utvärdering i vid mening: utvärderarman

både och etablerade metoder medicinskt, ekonomiskt, socialt och etisktnya ur
perspektiv. SBU skall medverka till rationellt utnyttjande givnaett av resurser
inom sjukvården.hälso- och Med hjälp framSBUexterna experter tarav
underlag i form kunskapsöversikter och befintligtgör vetenskap-synteserav av
ligt material. Information uppnådda resultat sprids hela landet.över SBUom

ocksådokumenterar hur kunskapsöversiktema har och vilka resultatanvänts
uppnåtts och tillvaratar nationella och internationella erfarenheter ochsom

resultat. Beredningen kontaktpunktär det gäller utvärderingnär medicinsken av
metodik. Det tvärvetenskapliga arbetet innefattar bland medicinska,annat
ekonomiska, sociala och sjukvårdensetiska aspekter diagnos- och behand-
lingsmetoder. Utvärderingar sammanställs språkenkelt och lättfattligtett som

sjukvårdshuvudmännenresultaten tydliga förgör och andra berörda.
SBU arbetar med litet kansli drygt tio personer och nätverkett ett stort av

särskilt utsedda Utvärderingsarbetet bedrivs i projektgrupper iexperter. som
bestårregel 5-10 konsulter frånoch SBU. Projekt-externa representanterav

uppgift kritisk ämnesområde.är göra analys respektive SBUattgruppens en av
bestårleds styrelse nio ledamöter företräder olikaav en som av som organ

Socialstyrelsen, Medicinska forskningsrådet m.fl.. Vid sidan styrelsen finnsav
elva ledamöter kunskapsområdenolikaexpertgrupp inomrepresenteraren vars

sjukvården.hälso- och
Ett utvärderingsprojekt inleds regel med förstudie sedan presente-som en som

för och styrelsen, vilka beslutar projektet skall fortsättaexpertgruppenras om



Kapitel 554

ingåskall i projektgruppen.skala vilka sakkunnigai och i fallstörre som
området, förekomstproblemetsgranskar vetenskapliga litteraturenMan den

och kostnadseffektiviteti Sverige. Varje projekt kostnaderpraxis beräknarsamt
för olika medicinska metoder. g

inärvarande 15-talförhar publicerat 20-tal och harSBU ettett rapporter
pågående seminarier, konferenser,projekt. Beredningen kurser,arrangerar

såväl SBU samverkar medföreläsningar med svenska utländska experter.som
många andra organ.
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Kapitel Utländska utvärderingerfarenheter av

och policyanalys

flesta länder eftersträvarDe utvärderingssystemetdär underlagett system ger
både biståndsorganisationensför lärande, resultatredovisning ochdess dess
styrning. Olika utvärderingar funktioner.olika Utvärderings-typer motav svarar
funktionerna har i biståndetallmänhet vuxit fram den kritiksom svar som

för och därvid utformats efter de traditioner och domineratsynsättutsatts som
inom myndighetemaministerierna. Tyngdpunkten arbetet hari därmed lagts
olika beroende de politiska prioriteringarna i olika nationella Avsystem.

fåttdetta följer utvärderingssystemen har ganska varierande utformning.att
nödvändigtDet utvärderingssystemet i sin helhet. Olikaär komponenteratt se

nivåer biståndsadministrativaarbetet kan och bör förläggas till olika i detav - -
Oftast läggs för utvärderingar skall underlag försystemet. ansvaret som ge

styrning och resultatredovisning relativt högt i organisationsstrukturen,upp
medan för utvärdering för lärande normalt förläggs denäraansvaret genom-
förande uppbyggt inomenheterna. Varje specifik nationellär kontext,system en
med bestämd arbetsfördelning mellan depanementsfunktioner och myndig-en
hetsfunktioner.

några huvuddragInledningsvis redovisar vi helt kort i olika nationella system
några särskiltoch granskar sedan speciella aspekter intresse för utformningenav

förbättrat svenskt En fylligare redovisning i bilagasystem.ettav ges

revisionssystemetCanada: kanadensiska utvärderings- och bistånds-Det inom
området Auditoromfattar fyra olika instanser: General med revisionsfunktioner

Board, finansdepartementetsför hela Treasury budgetavdelning,statsapparaten;
Administrative Policyspeciell avdelning Branch,med ReviewCorporateen

för utvärdering och verk inom denvid departementsom ansvarar av program
federala regeringen; Audit and Evaluation vid Canadian InternationalDivision
Development CIDA; vid International Develop-Evaluation UnitAgency samt

Research IDRC. för Treasury BoardCentre Huvudinriktningen ärment att
granska stynnekanismer för ministeriema utvärderinguppföljning denoch av
federala finansbudgeten. Audit vid fungerarand Division CIDAEvaluation som

stabsfunktion. Enheten har stödfunktioneruppgifter:tre garanteraren som
påverkarenhetlighet inom organisationen instanserutvärderingsamt av som

hela organisationen; intern utvärderingförvaltningsrevision; samt av program
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alltsåoch projekt. I CIDA har intemrevisionsenhet tilldelats utvärderings-en
vilket framhäver kontrollaspekten i arbetet.ansvaret

Danmark Styrelsen for Intemationalt Udviklingssamarbejde, Danida, är numera
integrerad del Utrikesministeriet och det danska uppvisar därförsystemeten av

vissa likheter med det holländska. Liksom i Nederländerna finns det en
utvärderingsenhet inom ministeriet, såharden inte självständig ställningmen

såi Nederländerna och inte En del arbetetär läggsstörrestor. utsom av
konsulter. Enheten ocksåbelägen inomär har fören grupp som ansvar
forskningsbistånd. Den danska statliga revisionen därtill relativt aktiv inomär
biståndsområdet och har kontinuerligt arbetar med analysett par personer som

biståndsarbetet och dess resultat.av

England: bådeOverseas Development Administration, ODA, försvarar
projektuppföljningar och utvärderingar med generell inriktning. detIseparata
engelska saknas utvärderingsfunktioner. liggerHär arbetetsystemet externa
alltså biståndsmyndigheten.helt inom Utvärderingsenheten inom ODA är

friståenderelativt den har budget, kan initiera utvärderingarattgenom en egen
initiativ och den direkt till organisationenseget att rapporterargenom

ledning.

Finland: Finnish International Development Agency, FINNIDA, har särskilden
tvåenhet för utvärderingar med anställda. Denna belägen inom avdelningenär

för utvärdering långsiktiga,och intern revision. Dess grund-är göraattansvar
biståndet.liga utvärderingar resultat Utöver detta bedriver linjeenheternaav av

också mindre ambitiösa projekt- och verksarnhetsutvärderingar. Jämfört med
har utvärderingsenhetSIDA FINNIDA:s starkare ställning inom organisa-en

tionen och oberoende FINNIDA:s exekutiva del enhetenett attav genom
direkt till ledningen och den har budget täcker helarapporterar att en egen som

verksamheten. Utvärderingsvolymen i runda talmotsvarar procenten av
FINNIDA:s budget.

Biståndet biståndsministeriet,Nederländerna: sköts praktiskt helt inomtaget
Directorate-General for International DGIS, alltså bådeCooperation harsom
departements- och myndighetsfunktioner. Det finns särskild utvärderings-en
enhet, Operations Unit IOV,Review uppgift genomföra ochär störreattvars

alltsåprincipiellt inriktade utvärderingar. Denna enhet kan uppfattasmer som
förhållanderelativt nivåni till denextem handläggande och har hög graden
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bådeoberoende vad gäller val genomförande och, naturligtvis,ärrmen,av av
slutsatser. Utvärderingama biståndsministernriktade tillär och vidarebefordras
till parlamentet. Vid sidan ocksåden statliga revisionenövergripande finnsom
revisionsorgan inom varje ministerium, inklusive utrikesministeriet. Därtill
kommer ministeriets genomförande enheter interna uppfölj-översyner,att gör
ningar och utvärderingar initieras och genomförs den ansvariga enheten.som av
Dessa i första hand avseddaär för stödja och kontrollera hand-rapporter att
läggarnas och enhetens arbete.eget

Norge: Ministeriet har utvärderingsenhet för extema utvärderingaren egen
samtidigt Direktoratet for Utviklingshjelp, N ORAD, genomför sektorstudiersom
och uppföljningar projekt. NORAD bedriver inte utvärderingsverksam-av egna

så såhet systematiskt och i skala SIDA. harMan ingenstor separatsom
tvåutvärderingsenhet de regionalkontoren genomför projektuppföljningarutan

del de löpande rutinerna.som en av

biståndsministerietTyskland: Arbetsfördelningen mellan och genomförande
liknar den svenska, ministeriet har aktiv roll i övergripandeorgan men en mer

biståndetplanering alltsåoch uppföljning och sköter delar det iav av som
Sverige hanteras myndigheterna. Projektplanering och projektgenomförandeav
sköts Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ m.fl.av

i ministeriet. Ministerietsamarbete med harnära särskild enhet förorgan en
utvärdering rutinmässigtutvecklingssamarbetet genomför antalett stortav som

år.utvärderingar varje genomförs förDessa oväld ochanonymt att garantera
fristående ministeriet.resultat och interna för Varje årär publiceras samman-

åretsfattningar övergripande analysoch utvärderingsarbete. enskildaDeaven
ocksåmyndigheterna genomför ochöversyner uppföljningar.egna

internationella lärdomarna,Det viktigt deär därvid detatt ärta vara men
nödvändigt klart inse det i viktiga avseendenatt svenska äratt systemet
annorlunda två förhållanden:omvärldens.än Framför allt myndig-gäller detta
heterna har i Sverige i allmänhet i andra länder för utform-större änett ansvar
ningen sitt arbete, i vilket ingår förnaturligtvis resultatanalys ochav ansvar
utvärdering; biståndsområdetoch den svenska strukturen uppdelad flerär
myndigheter i andra givarländer.än

När vi i det följande kortfattat redogör för jämför vissa aspekteroch andraav
länders såutvärderingssystem hållas gårbör dessa skillnader i minnet. Det inte

direkt överföra andra länders organisatoriska lösningar till det särprägladeatt
svenska med dess rollfördelning ochmellan departement myndigheter.systemet
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Det finns dock generella erfarenheter värda beakta och vi kommerär attsom
någrai det följande viktiga aspekter jämförelseroch intres-göraatt ta upp av

erfarenheter.santa

5.1 Utvärderingsenheternas placering och oberoende

Den centrala utvärderingsfunktionen i allmänhet framvuxen behovetär attur
kontrollera resultaten utvecklingssamarbetet, medan lärandefunktionema hörav

biståndsorganennaturligt hemma inom och i allmänhet förläggs närmare
handläggande enheter. Den centrala utvärderingsverksamheten därför iär
huvudsak inriktad behoven hos policyskapande och styrande funktioner,mot

sig dessa förlagda till parlament, regering, departementär eller myndighets-vare
ledning, och framför allt inriktad verksamhetskontroll och policyproblem.är mot

I Nederländerna utvärderingsenheten helt funktion inomär mini-separaten
steriet med rapportering till ministern i sin skyldig vidarebefordraärtur attsom

ambitionsnivåtill parlamentet. har högMan arbetet ochrapporterna en
genomför begränsat antal studier med omfattande arbetsinsats. Manett egen
använder i mycket utsträckning anställda för utvärderingama.görastor attegna
Enheten utrnärks professionalism och oberoende. Intressant slutrappor-är attav

alltsåi enhetens och den fullt för slutsatser ochterna att taravges namn ansvar
alltsåfungerararbete. Den i dessa avseenden revisionsenhetmycket som en men

biståndsarbetetsinriktningen resultat och problemär änmot motsnarare
förvaltning.

danska utvärderingsenheten liknar holländskaDen det sin belägenhetgenom
inom departementet. Den arbetar dock traditionellt med användningmer av

frånkontrakterade konsulter. Utvärderingarna hela fältetspänner be-över
gränsade projektutvärderingar till mycket omfattande studier multilateralaav

bådeeller sektoranalyser. Enheten har rimlig grad oberoende ochorgan en av
närhet till de genomförande enheterna.

åstadkommaTyskland har försökt friståendeI lösa problemet med attman
utvärderingsrapportema och hemligagörarapporter attgenom anomyma

interna. frånUtvärderama, rekryteras konsultbasis forsknings- ochsom
biståndsområdet, frispråkigadetta skyddade och kan iär sätt rapporter-vara

Arbetssättet främmande för svensk förvaltningstraditionär och medförna.
får smånaturligtvis allmänheten mycket möjligheter bedöma utvärde-att att

påverkaringsverksamheten och dess kvalitet. Resultaten, det gällernär att
policy, tycks inte imponera dem ansvariga för verksamheten.ärens som
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Betoningen samverkan mellan revisionutvärdering särskiltoch är tydlig i
Finlands och Canadas Fördelen tillgångenför utvärderingsarbetet tillsystem. är
det professionella kunnandet förvaltningsrevision. Nackdelen är att ut-om
värderingsarbetet blir del det formella kontrollsystemet, vilket eventuellten av

försvårakan och förtroendefullanära nivåernakontakter med genomförandede
biståndsorganeni biståndsorganisationernaoch minska förutsättningarna för att

positivt absorberarsätt kritiken och lärett den.av
De centrala utvärderingsenhetema alltså framgåtthar detta varierandesom av

grad närhetoberoende till de beslutande instansema. En mycket lös kopplingav
hög självständighet starkt oberoende riskerar leda till begränsatattger men
inflytande och i fallvärsta marginalisering. När enheterna förlagts till departe-

ökar närheten till strategiskt beslutsfattande och därmed den potentiellamentet
strategiska rollen. påverkanDetta starkare riskerar i stället leda tillattger men
studier med mindre självständighet i problemformulering ocksåoch i fallvärsta
i slutsatser. ministerietNär helt saknar central utvärderingsenhet och denna

biståndsorganetnförläggs till riskerar utvärderingarna blirattman mer
fårbegränsade, mindre effekt policydiskussionema ocksåoch möjligen att

ifrågasätts.utvärderingarnas oberoende
Genomgående det gäller centralaär dennär utvärderingsfunktionen,att man,

har betonat tillnärhet beslutsfattande bekostnad oberoende och organisa-av
torisk självständighet. För utvärderingarnas oberoende bör denatt garantera

funktionencentrala ha betydande självständighetgrad och inte integrerasen av
i det löpande administrativa inomarbetet departementet. sådanHur väl en

frånfrikoppling interna kortsiktiga intressen fungerar sammanhänger nära med
hur enheten organisatoriskt placerad, hur denär hur medarbetare rekryte-styrs,

nivå denhur den finansieras och till vilken de länderI därrapporterar.ras,
biståndsmyndighetenplacerade inom blirär naturligtvis oberoendetorganen

hård till myndighetens kortsiktigabeskuret; hur kopplingen intressen blir beror
sedan den organisatoriska förhållanden.placeringen andraoch interna

slåendeDet är ingen de utvärderingsenhetema har givitscentralaatt av en
organisatorisk identitet och bas styrelse eller motsvarande.egen genom en egen

Biståndskunnande5.2

Ett de fundamentala kraven utvärderingssystemet, inklusiveannat helaav
dess centrala utvärderingsfunktion, tillräckligtden har god kontaktär medatt
biståndserfarenhetema biståndsarbetet.och nödvändigt tillDet den centralaär att



Kapitel62 5

lång biståndserfarenhetfunktionen rekrytera med och till attpersoner se
sådan hållspersonalen i takt erfarenheterna förnyas och aktuella.omsätts att

biståndsarbetetde länder där hela förlagtI till ministeriet kommerär ut-
biståndsgenomförandevärderingsarbetet lättare i kontakt med funktioner.nära

biståndsadministration.förDetta gäller Danmarks och Nederländernas It.ex.
biståndsförvaltningoch Tyskland, har liknar detNorge svenska, ärsom en som

de centrala utvärderingsenheterna placerade inom ministeriet och därmed skilda
från biståndsarbetet. leder till lärandet erfaren-Detta och omsättandetatt av
heterna i praktiken försvagas.

iEngland har likhet med Sverige ingen utvärderingsfunktion inom ministeriet
biståndsorganetdet ansvariga ODA ansvarigt för utvärderingama:ärutan

biståndsverksamhetentillnärheten dettagaranteras genom arrangemang
samtidigt enheten centralt placerad inom och har högODA gradärsom av

fungerarsjälvständighet. väl detta i praktiken beror mycket internaHur
förhållanden Liknande struktur Finlandinom myndigheten. finns i och Canada.

den enheten organisatorisktSlutsatsen centrala ligger skildattvarasynes om
biståndsorganenfrån de genomförande enheterna och inte genomförom egna

såmindre utvärderingar i anslutning till den löpande verksamheten riskerarnära
bådelärandefunktionema försvagas. I där det finnsatt ett systemman en

nivå,central, policy-inriktad funktion och utvärderingsarbete operativ inriktat
resultatredovisning och erfarenhetsinsamlande, krävs det det finns godatt en

nivåernakoppling mellan inom det totala utvärderingssystemet.

5.3 Forskning och utvecklingsstudier

åstadkommauppgift för lärande och nytänkande i bred meningEn central att
biståndsverksamheteninom perspektiv verksamheten ochär öppnaatt nya

både från biståndsarbetet frånkunnande det internationellaföra ochnytt
frånforskningsvärlden, framför allt humaniora och samhällsvetenskap. Det är

tillgång professionellvidare viktigt utvecklingsarbetet har till tillräckligatt
metodfrågor för utvärderingsarbetekompetens i i vilket akademiskt metod-

kunnande nödvändigt inslag.är ett
funktion förlagd forsknings-i andra länder i huvudsak tillDenna är separata

biståndsministerier biståndsmyndigheter.institut utanför och samtliga deI av
granskade länderna Canada, Danmark, England, Finland, Nederländerna, Norge

Tyskland finns forskningsinstitut universitetenoch och motsvarande enheter vid
bistånd;forskningbedriver utredning och dessa inte sällan ansvarigaäromsom

också för och övergripande utvärderingar utvecklingssamarbetet förstörre av
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biståndsorganens räkning. biståndsorganenStudier ocksågörs attgenom
enskilda universitetsforskare och utredningarför studier forsk-engagerar av

ningskaraktär. Instituten har dock flestacentral givarländema.roll i deen av
iSverige detta våravseendeär awikande. med forskningspolitiskaI enlighet

tradition bedrivs forskningen bistånd, förmed undantag regioninstituten,om
inom universitetens och i mindre enheter. LantbruksuniversitetSveriges harram

biståndsenhetenden inomstörsta universiteten, den naturliga skäl iärmen av
huvudsak begränsad lantbruksfrågor.till skogs- och Nordiska Afrikainstitutet
och Latinamerikainstitutet bedriver viss forskning, i huvudsak inriktadeärmen

sprida kunskap regionerna. Merparten de forskare arbetaratt medom av som
biståndsrelaterade forskningsuppgifter spridda antal institutionerär över ett stort
och bildar inte enheter styrka finns i de flesta de storaav samma som av
biståndsländerna inklusive återkommerNorge och Danmark. Vi till svag-

biståndsforskningheterna i svensk i avsnitt 6.6.

3 14-0965-
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ÖvervägandenKapitel och förslag

Vi har i de studier låtitvi genomföra behandlat biståndspolitiskaradsom en
problem se bilaga 7 och vi kommer i lämna samlad redogörel-attsenare en

för studiernas Ocksåresultat. i den skiss tillse för ett nyttprogram organ som
vi lägger fram 6.4 berör åtskilligavi biståndspolitikens grundfrågor.av

I detta kapitel koncentrerar vi vårt uppdrag enligt direktivenoss att- -lämna förslag hur verksamheten med övergripande utvärderingom och analys
biståndsområdetinom bör bedrivas längre sikt. Vi lämnar också synpunkter

den resultatorienterade styrningen biståndsområdet i enlighet med
direktiven. Som nämndes tidigare 1.2 har vi dock begränsat våra ambitioner
i den delen med hänsyn till den resultatorienteradeatt styrningen bistånds-
området huvudfrågaär i det nyligen framlagda betänkandeten SOU 1994:19
Rena roller i biståndet styrning och arbetsfördelning i eflektiv bistånds-en-
förvaltning.

Vi talar i det följande i huvudsak utvärderingar samtidigt vi vill riktaom som
uppmärksamhet deras sambandnära medmot policyanalys. sådantEtt samband
föreligger redan grund utvärdering policyatt och strategi ärav centralav en
angelägenhet biståndsområdet. Vi pekar behovet policyanalys blandav

vårai övervägandenannat och dessett arbetsuppgifternytt 6.3 ochom organ
6.4.

Kapitlet har följande disposition. Vi redovisar inledningsvis vår syn
mottagarländemas roll i utvärderingsarbetet 6.1 och biståndsmyndighetemas
och Utrikesdepartementets för projekthantering,system utvärdering och analys
6.2. föreslårVi vidare 6.3inrättasatt ett och lämnar exempel vadorgan

ingåkan i för sådant 6.4.som programmet ett Slutligen föreslår viorgan en
förbättrad statistikproduktion biståndsområdet 65 och förstärkningen av
forskningen bistånd 6.6.om

6.1 Mottagarländernas roll i utvärderingsarbetet

Givarländerna har det biståndsmedlenföryttersta ansvaret utnyttjasatt väl. I
praktiken fungerar det såinte i de flesta mottagarländema idag. En grund-
läggande förutsättning och första bättreett ordning biståndetsteg mot är atten

tillgörs integrerad del dåstatsbudget.mottagamas Försten kan parlamentav
och regering i mottagarlandet reelltta för beslutett investeringart.ex.ansvar om
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biståndsmedlens använd-inklusivepolitiken,övergripande ekonomiskaoch den

ning.
självamottagarländemabiståndbidrag till bättreEtt attannat ett vore

biståndet. inteTyvärr ärresultatkontrollutvärderingorganiserade och avannan
Utvecklings-idag.ländernade fattigasterealitet i flertaletdettaheller aven

låg harprioritet. Deutvärderingsverksamhetmed undantagländerna ger
svårt genomförahartillgång personal ochkvalificeradtill attbegränsad

falli vissadeHärtill kommerskälet.utvärderingar redan det attgrundliga av
alltförgranskarimligtgåva intebiståndet värde det är attbetraktar varssom en

och iblandbiståndet demalternativet tilleftersom ta emotatt varasynsnoga
biståndet. Givarorganisationemasavstå frånnej till det, dvs.säga attatt

huvudsakligenochgivarstyrdmedutvärderingsverksamhet uppfattas rätta som
redovisning.ekonomiskresultat ochredovisninginriktad av

instru-också bordeochkunnaemellertidskulle ettUtvärderingar vara,vara,
bistånds-hanteringen knappaförbättraförhänderi attmottagarnasment av

centralabörför styrningoch underlagresultatredovisningLärande, vararesurser.
Utvecklingsländerna ärutvärderingssystem.också föruppgifter mottagarnas

komple-biståndet betraktasutveckling och bör ettför sinansvariga somegen
Biståndet för vilkaaktiviteterstödjeransträngningama.till dement egna

ändamålsenlighet,Projektens ochhar slutansvar.mottagaren programmens
såväl givareverkningsgrad beroende hurärkostnadseffektivitet och somav

begrän-alltså utnyttjandeför effektivtBåda har ett avmottagare ansvaragerar.
medel.offentligasade

förbåde börgivare ochärnaturlig slutsats taatt mottagareEn ansvar
biståndetsBåda utveck-utvecklingssamarbetet. bör maximerautvärderingen av

Båda redovisaskyldigalära sig erfarenheterna. är attlingseffekter att avgenom
politiska ochinstanser allmänheten.sinainförresultat egna

Dels börsärskilt policydialog medi sinhär mottagarna.harGivarna ett ansvar
internabiståndsflödena redovisas sättochgranskastillde somatt sammase

och i andabestämmelsergällandeansvariga enligtmedel, dvs. avenav organ
biståndetbörmottagarlandet. Delsiallmänhetöppenhet media ochgentemot

ochinstitutionerexisterandeförbättra byggatill ochellerhjälpa att upp
och deltadelsinså kan ansvareti landetmekanismer taatt mottagaren egen av

biståndsområdet. krav börEtt attutvärderingsverksamheten inomi vara
i störrefrån mottagarlandetfrån u-länder helstochutvärderare engageras

utvärderingar.
biståndet stödjaföruppgiftviktig attlänge detsedan erkänt ärDet är att en

angelägetmottagarländema. Det äriutvärderingsfunktioneruppbyggnaden av
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sådan ocksåuppbyggnadatt blir Biståndetrealitet. kanen även spelaen en
viktig roll i hjälpa u-ländema tillgångatt till existerandeatt resultat och
erfarenheter internationell nivå. Förvaltningsbiståndet kan bli den gemensam-

sådanaförnämnaren insatser.ma
Biståndsambassadema har viktig roll i detta sammanhang. De bör stödjaen

arbete medmottagarnas samla in information frånochatt verksam-rapportera
heterna. Därvid det viktigtär samordna biståndsgivarnasde olika såatt arbete

de fråntotala kraven givarnaatt rapportering intemottagarens blir orimliga-
frånrapporteringen verksamhet stöds flera givare bören som av vara gemensam

för alla givare. Vidare bör arnbassadema i samarbetenära med SIDA i Stock-
holm stödja mottagarländernas ansträngningar genomföra utvärderingarattegna
oberoende givarna.av

Slutligen påpekavill vi resultatgenomgångar ochatt utvärderingar, som
genomförs svensk såsida, bör göras mottagarperspektiv beaktas,att ett att
presentationen är mottagarvänlig och slutsatserna operativa frånäratt även
mottagarsynpunkt.

6.2 Förslag till förändringar inom biståndsorganisa-nuvarande
tion

Vi vill inledningsvis erinra utvärderingar delatt utgör störreom etten av
ingårUtvärderingar isystem. kedja, viktigaste länkar i övrigt ären vars

projektbedömningar och fortlöpande uppföljningar. Kvaliteten utvärderingar-
avhängigär kvaliteten övriga led i kedjan. Av särskild betydelsena är

kopplingen utvärderingarna måltill de och kriterier grund förutgörav som
godkännandet projekt. ocksåMen de data fortlöpandeett samlas inav som som

led i uppföljningen viktigaett förär möjligheten göra utvärderingatt goden av
kvalitet. Mot den bakgrunden kommer vi behandla hela den berördaatt nu
kedjan alltsåoch kommentera inte bara utvärderingsarbetet också projekt-utan
bedömningar och Verksamhetsuppföljning.

Såvitt långsiktiga,gäller det bilaterala utvecklingssarnarbetet denär här kedjan
i sin kopplad till planeringscykeltur kan ligga nivåsägas högreen som en
i Det den landprogrammeringärsystemet. sedan början 1970-talet varitsom av
styrinstrumentet för utvecklingssamarbetet. Landprogrammeringen skall enligt
riksdagsbeslut 1993 avlösas med regeringenett fastställdasysternav av
landstrategier. Sådana landstrategier såledesblir det huvudsakliga styrinstrumen-

i bilateraladet utvecklingssamarbetet.tet För kvaliteten landstrategiema är
det vikt kunskap nivålägre istor att kan tillgodogörasav vidsystemeten
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kunskapdenförutsätter bl.a.strategiema. Detutarbetandet att genererassomav
härav blirVid sidansystematiseras.ochackumulerasprojektcykelninom

berednings-i detlandnivå naturligt inslagnödvändigt ochutvärderingar ett
också övriga styrinstrumentlandstrategier. Meniarbete utmynnarsom

ackumule-byggabudgetpropositionen börbiståndsområdet minstinte en--
måstelånga tidsperspektiv,minst detIntedetta slag.kunskaprad somav

förmår bedrivakräverutvecklingssamarbete, att systemetanläggas en
kunskapsuppbyggnad.långsiktigochsystematisk

vilider, harbiståndssystemets lärandebiståndsorganens ochsvenskaDe som
olikaolika inomsvaghetersvagheter. Dessa ärkapitelredovisat i av

med sinSIDAdetvi beskrivauttryckt kanbiståndsorgan. Förenklat attsom
ställsmed de kravochorganisationarbetandehierarkisktochrelativt somstora

ståndtillhar lyckatseffektivitet inteadministrativ ettutbetalning och
hellerInteframträdande roll i arbetet.tillräckligtlärandetarbetssätt ensom ger

så utvärderings-utformadeuppföljningssystemochprojektbedömningar attär
stabil grund.kan byggaarbetet en

decentraliseradesvaghet: de haruppvisaroch BITSSAREC typ avannanen
därmedprojektadministrationen ochbetjänardirektutvärderingssystem somsom

generaliserarde inteSvaghetenlärande. ärlokalteffektivt atttillbidrar ett
medsystematiskt arbete över-kunnande försiganvänderochlärdomarna av

policyfrågor.gripande
övergripandedekringbiståndsmyndighetema samarbetarPåfallande hur litetär
antingen intemyndigheterfleraberörproblemfrågorna. tilllederDetta att som

Frågorna olika myndig-desplittrat sätt.behandlas elleralls etttas omupp
behandlasskäl intenaturligaförhållande till varandra kanirollerheternas av

sammanhang.i detta
inomtvå denalltså uppgifter löses:lärande kräverförbättratEtt att ena

omständigheternafrånutgångspunkt specifikademedmyndigheterrespektive
nivå. följandei detVi kommerövergripande attandradeninom dessa;

biståndsorga-olikaför dekanförändringar övervägasredovisa förslag som
nen.

såår attutanför eftersom nyttSwedeCorp organetsammanhangi dettaVi lämnar10
avseenden.i dessanågra arbetedesssvårt slutsatserdraärdet att om
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6.2.1 SIDA

SIDA har, vi redovisade i avsnitt 4.1.2, kompliceradsom organisationsstruk-en
matrisorganisationtur där arbetet delas sekttorbyråerna,mellan regionavdel-

ningarna biståndsambassadernabiståndskontoren.,och Det finns flera aktörer i
varje insats med för olika faser i arbetet. Projekten hanteras alltsåansvar som

slags stafettpinnarett förs fram och tillbaka mellan de olika enheterna.som Ett
sådant arbetssätt kräver god samordning organisationens olikaen enheterav

formaliserade rutinersamt för beslut, rapportering och informationsöverföring.
Utvärdering bådesker decentraliserat vid de genomförande enheterna sektor-

byråerna, biståndskontoren och regionavdelningarna ooch centralt i utvärderings-
enheten. I det följande kommer vi lägga vikt vid behovet bådeatt stärka denatt
centrala utvärderingsfunktionen inom SIDA och förbättra deatt genomförande
enheternas projektbedömning och Bådauppföljning. uppgifterna måste fullgöras
bättre lärandet och resultatanalysen skall kunna fungeraom och kunna leda till
bättre övergripande kunskaper.

De skärpta kraven resultatredovisning, uppföljning och utvärdering av
insatserna måste leda till höjning ambitionsnivâerna vid projektförberedel-en av

särskilt projektbedömningarna project appraisals.serna, Med projekt vimenar
här varje pågåendedeletapp i längreseparat verksamlheter.

Vårt utredningsarbete, särskilt landstudierna, visar entydigt arbetet medatt
projektbedömningar varit eftersatt SIDA.

Målsättningama med projektet projektetappen bör preciseras så konkretett
sätt det är möjligt vidatt slut iatt vilkenetappens avgöra utsträckning projektet

förväntningarna. Ocksåmot mottagarlandet börsvarar i detta arbete.engageras
Det behövs klara kriterier framgångför respektive misslyckande. Detta är en
förutsättning för resultatredovisning ochatt utvärdering skall möjliga. Ivara
genomförandefasen skall information samlas i förväg planerat såett sätt

underlag föratt bedöma ochatt från projektet verkligenrapportera föreligger.
När projektetappen slutförts bör sammanfattningar projektresultatet företas.av
Dessa projeldslutrapporter görs den ansvarige handläggaren. Mottagaren börav
medverka kan inte bedöma projektet utifrån målSIDAnsmen och kriterier, utan

målbedömningamaföransvaret måste ligga hos SIDA.
De samlade projektredovisningama för land bildett projekt-ger en av

portföljen i landet. Projektportföljen innehåller alltså kortfattat samladen
bedömning pågåendede verksamheterna, mål,uppställdaav graden mål-av
uppfyllelse, kostnader och ekonomiska Detta arbetssätt innebärrapporter. ökad
vikt pågåendevid de insatserna och relativt mindre Vild planering av nya.
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till centralpågående gjortsvården insatserna hardeVärderingen och enav
utvecklingsbankema vissa bilateralaochfråga flertal multilateralaför ett organ

fråns.k. Wapenhansrapportendenbiståndsgivare. detta synsätt ärExempel
redovisningaravslöjandeärliga ochmycketdennaVärldsbanken. I görs av

genomgångar viktigfyllerprojektens resultat. Dessabedömningar enav
trovärdigheten iförförbättringar ochbåde utgångspunkt förfunktion som

ochför SIDAlärdomar draviktigafinnsredovisningar. Detorganisationens att
klimat därfrån Ettbiståndsmyndighetema dessa erfarenheter.övrigadeför en

måstebiståndetsingår vardagmotgångar imisstag ochredovisningöppen av
förändringsbenägenhet.sådant ökadklimat främjarfram. Ettväxa en

utgångspunktMedutvärderingssystem byggas.På kan gedigetgrunddenna ett
resultatengenomförasövergripande analyserfrån kanprojektslutrapportema av
kan godagrundfrån Med dennaarbetssätt.och olikaolika sektorerinom

också SIDA:sförbara resultatintebedömningar utangöras mottagaren avav
effektivite-ochkvalitetenplaneringen ochrealismen iarbetsmetoder, avavegna

genomförandet.iten
utvärderings-vidutvärderingarna bör läggasochförAnsvaret översynema

inomställning SIDAoberoendestarkare ochbörsekretariatet. Detta merges en
och habudgethatill verkschefen. Det börrapporteringdirektmed egenen

påkallade ellerinternautvärderingar externainitiera ärmöjlighet att avsom
slutsatseroch drauppgift värderaUtvärderingssekretariatet ha tillbörskäl. att

resultat-viktig roll idärmed haDet kommerfrån projektslutrapportema. att en
genomförandeprojektbedömningar ochförAnsvaretredovisningssystemet. av

ochplanerandenaturligtvis vid deresultatuppföljning liggerlöpande genom-
ekonomifunk-mellanFörbättrad samordningadministrativförande enheterna.

krävs.och utvärderingsfunktionresultatredovisningtion,
detutvärderingsarbetetprojekthanteringen och sättförstärkningEn somav

mål- ochSIDA de kravbättreföreslås bör göra rustat att mothär somsvara
resultatstymingen ställer.

SwedeCorp SARECBITS,6.2.2 och

bistånd, respektive forsk-industrielltbiståndsorganen ochteknisktförDe tre
ämnesområden andradelvisochbegränsadeningsbistånd har andra och mer

smådem deför ärärarbetsområden GemensamtSIDA. attgeografiska än
härdemVi behandlarnätverkskaraktär.med utprägladorganisationer en

rubrik.dem underbeträffandevåra förslagöversiktligt och sammanför en
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Genomgången dessa organisationer visar de övergripande ochattav mer
frågeställningarnagenerella idag behandlas styvmoderligt inom dessa myndig-

heter. Utvärderingama inriktadeär bra beslutsunderlag föratt ett organisa-ge
tionen. Den positiva aspekten detta organisationenär har lärandeatt ett gottav

utvärderingsarbetet. Den negativa aspekten gäller SAREC ochgenom som-
BITS i mindre utsträckning SwedeCorp förhållandetär mellanmen att-
utvecklingsbiståndets målsättningarÖvergripande och de enskilda insatserna och
projektmålen bearbetas otillräckligt.

Även sektoriella problemställningar och sektoranalyser saknas i hög grad i
arbetet. Detta brist inteär minst i BITS’ tekniska samarbete. BITS borde haen
goda möjligheter i högre grad insätta sina insatser iatt sektorielltett samman-
hang, i fall i länder där omfattandevart stöd.man ger mer

En brist i SAREC:s utvärderingsarbete de enskildaär handläggarnas centrala
roll vid utvärderingen deras projekt och den inriktningensnävaav egna av
många utvärderingar. Utvärderingarna bidrar därmed inte tillräckligt väl till den
kritiska funktionen och policy-arbetet.

Ett första förbättra dessa organisationers arbetesteg att bör i likhetatt,vara
med vad vi anfört för SIDA, etablera striktare projektbedömning inför varjeen
beslutsetapp, i fall för insatser. ingåstörre dettavart I bör preciserademer
formuleringar projektmål, kostnadsbedömningar och kriterier för mål-av
uppfyllelse.

Ett andra utvecklaär uppföljningensteg projektarbetet.att Detta börav
omfatta löpande resultatredovisning och resultatvärdering för projekten.
Projektuppföljningen bör läggas under centraliserad kontroll. För urvalettmer
frågeställningar och verksamheter bör systematiska och grundliga utvärde-mer
ringar genomföras och projektslutrapporter normalt utarbetas. Ansvaret för dessa

utvärderingar frånstörre bör skiljas handläggaren för stärka oberoendet ochatt
kvaliteten i bedömningarna.

6.2.3 Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet bådeär ansvarigt för utformningen biståndspolitikenav
och det områdetmultilaterala för genomförandet politiken. Dettaav- -
innebär departementets u-avdelning har dubbel bådeatt funktion ledandeen som
policyorgan och myndighet.som

Departementets kapacitet genomföra policystudier i regiatt vi haräregen som
redovisat avsnitt 4.1.4 begränsad. Vad gäller övergripande policyfrågorovan

dessär arbetssätt initiera utredningar och läggaatt utredningsuppdragatt ut
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begränsningar. Utredningarna traditionmyndigheterna. har dock ärDetta av
mobiliserar kraftbreda fält ochomfattande uppdrag spänner över storsomsom

alltsåbåde utredningsarbetet och i remissförfarandet. De kan nonnalti själva
ocksåfrågor. brukar flera mellananvändas för Detbara störrestorasett

biståndspolitiska sida med de traditionella utredningarnautredningar. En god är
degenomarbetade och förankrade bland berörda läggsresultaten väl näräratt

fram.
och undantagsvisutredningsuppdragen till myndigheter tillmindreDe

konsultorganisationer smidigare och kan användas för mindreellerenskilda är
landgenomgångar,såsom rationali-problemanalyser,uppgifter, regionala studier,

genomgripande administrativa reformerseringsuppgifter skötsNumera ävenetc.
framgångsriktbiståndssystemet metod. detta skall krävsmed denna Om varaav

formulerade inte alltför omfattande förutredningsuppdragen väl ochäratt en
enskild utredare.

målstyrningsprooessen ställeroch departementetkrav resultat-De nya som
bedöma resultaten myndigheternaskrävs departementet kanDetär stora. att av

förmår absorbera och analyseratidigare och detarbete bättre sätt än attett
från myndigheterna.kommer levererasöverflöd informationdet attsomav

får frånsignalerleda myndigheterna tydligaResultatstyrningen skall till att
intefel. dessa signaler byggervad och Omdepartementet rättärom som

sin legitimi-analys, förlorar resultatstymingengrundlig och kompetent snarten
både landstrategi-delar verksamheten berörsgäller deDettatet. som avav

bistånds-utanför medde ligger den. Detoch systemetnyasomprocessen
samordningsförrnåga.ocksåställer ökade krav departementetsambassader

och andra styrinstrumentlandstrategiprocessen, budgetarbetetsambanden mellan
måste förtydligas.

frånlandplanering och samordning myndig-Förskjutningen föransvaretav
vårtstrategiska roll. intryckprioriterar sin Dettill UD kräver UD ärheterna att

biståndets frågorsvårigheter strategiska och hand-hanteraUD har attattatt
läggningsfrågor departementet. tendens hotarallt Denna attengagerarmer

verksamheten tenderar i vissadistans till UDundergräva departementets att-
målet, territorium ochförsvarar sittbli i aktörfall part somen somen

biståndsmyndighetema.konkurrerande myndighetuppträder gentemotsom en
självtockså förmågafårmån partställning minskar UD:sden UDI atten

områden där departementetoch utvärderingar inom degenomföra utredningar
bibehållen trovärdighet. departementethandläggningsuppgifter med Omhar tar

också friståendeså enhetmyndighetsuppgifter ökar kravensig ökande en
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kan biståndsmyndigheternastödja och departementet i policy-analysarbetesom
och övergripande utvärderingar.

6.2.4 UD:s enhet biståndför multilateralt

Ivår genomgång UD:s stöd de multilaterala organisationerna framkommerav av
det den multilaterala mångaenheten iatt avseenden mycketgör kvalificeratett
arbete det gällernär analys och utvärderingar de multilaterala organisationer-av

arbete biståndsresultatoch deras dess kompetens och kapacitetnas att börmen
stärkas i vissa avseenden. Det gäller förmåganframför allt bedöma organisa-att
tionernas karaktär och metoderna åstadkommaför önskade förändringar.att

Det antalär punkter bör sådanett med i organisationsanalys:som vara en
Bedömningar finansieringsmekanismer; planerings- och budgeteringssystem;av

för uppföljning ochsystem utvärdering; personalpolitik; organisationsstruktur;
ledningsstruktur; arbetssätt och organisationskultur. sådanaAtt göra systematiska
organisatoriska analyser de multilaterala organisationernastora ärav ett
omfattande arbete kräver höjd kompetens vad gäller förståelsensom av
organisationsfrågor. Kapaciteten kan förstärkas konsulter anlitasattgenom -
dock krävs tillräcklig kapacitet för dra studiernaatt nytta och för attav
ackumulera kunskapen inom UD.

Vidare vi UD bör ägna större uppmärksamhetatt kostnadseffektivite-menar
i de multilaterala organisationernasten arbete.

6.2.5 Internationellt samarbete

Det svenska för biståndsverksamhetenssäkrasystemet att effektivitet och
kvalitet bör ha kopplingar till andra länders och internationella organisationers
motsvarande Det kan sig olika former.system. Andrata länders och organisa-
tioners utvärderingar och analyser bör systematiskt till Bland börtas annatvara.
de databaser finns utnyttjas betydligt vadän för närvarande sker.som mer som
Samverkan bådebör ske vad gäller metodutveckling och utvärde-gemensamma
ringar. Givarländema ocksåbör samordna sina ansträngningar bidra tillatt en
uppbyggnad mottagarländemas för säkra effektivitetsystem och kvalitet.attav

internationellaDet samarbetet utvärderingsområdet har hittills varit eftersatt
och bör förstärkas.

Det finns goda skäl för prioritet det nordiska samarbetet.att Samsynenge
biståndspolitiken i Danmark, Norge och Sverige ochär det finnsom godastor

möjligheter samarbeta utvärdering områdenatt intresse.om gemensamtav av
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underlättas detöversättningtillgängligtunderlagsmaterialet är utanGenom att
kontakterutveckladehar välutvärderingsenhetsamarbetet. SIDA:spraktiska

bli mindreländerna kande nordiskaSamarbete mellanandramed de organen.
vidare krets.samarbete iän etttungrott en

inledasarbete börsystematisktstärkas ochbörnordiska samarbetetDet ett
utvärderingarområden intresse däridentifiera gemensamtatt gemensammaav

också skekanutvärderingsarbetet. Dettavärdetochskulle öka nyttan genomav
exempelutvärderingar. Ettnationellaexisterandesystematiskt jämföratt man

bistånds-organisationcrnasenskildadeutvärderingaromfattandedeär av
kunnamaterialet börsamladenordiska länderna. Deti deverksamhet görssom

biståndsmyndighetemas policyingående diskussionförtill grundläggas aven
organisationer.fråga enskildastödet tilli om

internationelltforum förutmärktutvärderingarför ärDAC:s ettexpertgrupp
metod-utvärderingsområdet. har inriktatsarbeteGruppenssamarbete

utvärderingarsamordninginformationsutbyte ochutveckling, gemensammaav
Expertgruppensutvärderingar.bistånd samordningsamt gemensammaavav

hålls officiella börtill dei anslutninginformelladeliksom mötenmöten som --
måstemedverkanMottagarländemassamarbete.förstärktanvändas förkunna ett

utvärderingprinciper förfastställtharDACsäkrasdock sätt.annat av
Assistance,DevelopmentEvaluation ofPrinciples forutvecklingssamarbete

biståndsmyndigheternas utvärde-vägledande förPrincipema bör1991. vara
fallet.Så varithittills knappastharringsverksamhet.

utvärderings-centraladeti EU börmedlemskapsvenskteventuelltVid ett
i Bryssel.vid EUutvärderingsenhetenmedsamarbetetvikt vidläggaarbetet stor

och metod-erfarenheterinformation,utbyteinnebärabörKontakterna av
bör vidutvärderingsorgancentralt svenskt etteventuelltkunnande. Ett nytt

effektivitetsgranskningochden kvalitets-sigkunnamedlemskap i EU yttra om
underlag tillframförBrysselutvärderingsenheten i tasamtansvararsom

utvärde-policyanalys ochbeträffandeinitiativ inom EUochsvenska förslag
ringar.

organisationerEnskilda6.2.6

biståndsarbete ochengagerade i mottarorganisationerenskilda ärDe somsom
bidragredovisa dessaskyldiganaturligtvisför sina insatserbidrag är attstatliga

bidragetstatligaomfattningen detochomständigheterna ettoch allt efter
biståndsarbete. skall haDesittresultatenanalyserasystematiskt sätt enav

de uppbär.bidragtill derimlig med hänsynutvärderingsverksamhet är somsom
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för resultatredovisningenAnsvaret givetvis i första hand hosoch analysen ligger
den enskilda organisationen den bidragsbevilj organisationen kan inteandemen
undandra sig för sitt stöd.ansvaret

Det fordras och den och i sistaSIDA ansvariga organisationen hand ävenatt -
de mottagande och instansema lämpligt församverkar sätt attgrupperna -

stånd.den nödvändiga analysen resultat och skall komma tillerfarenheter Juav
andel det statliga stödet totala insatsen,större den blirutgör störreav

för SIDA försäkra sig deresultatenansvaret att att mot uppsattasvararom
målen biståndetoch uppfyller effektivitetde krav bör ställas och godatt som
medelsanvändning.

Särskilt i de fall där den enskilda organisationens helt finansierasarbete av
biståndsmedel, såsom katastrofbiståndsområdet, har förSIDA attansvar
medlen kommer till avsedd och god användning. det gällerNär de största

påminnerbidragsmottagarna Röda m.fl. problematikenKorset densom om som
förgäller stödet till multilaterala organ.

6.2.7 Funktioner för revision, utvärdering och policyanalys

utvärderingsfunkt.ionerhar vi endast behandlat inomOvan den svenska
biståndsorganisationen. beaktadock viktigtDet det totala utvärderings-är att att

också från biståndsorganisationen.innefattar bidrag enheter utanförsystemet
gåravsnitt och arbetsområdetvi i motiverarInnan förnästa ett nytt

skull bådecentralt vill vi här för översiktens sammanfatta existerande ochorgan
funktioner utvärdering och bistånds-önskvärda för revision, policyanalys inom

systemet:
såvälförvaltningsrevision genomförsa Extern Riksdagens revisorerav som

4.2.3. Riksdagensse avsnitt ochRiksrevisionsverket 4.2.2 revisorer har genom
överblick.tillsin särskild möjlighet Detställning det kanären organ som

granska samspelet mellan myndigheterna departementetsoch departementet samt
fullföljande sina myndighetsuppgifter främst det multilateralagällervadav
biståndet katastrofbiståndet.och granskningarRiksrevisionsverkets spelar en

myndighetsnivåbiståndssystemetkonstruktiv roll för och underlag försom
beslut regering och riksdag.av

departementsnivåb Internrevision genomförs och ochmyndighets-
verkställs verks- och departementschefer ekonomiskaadministrativaav genom

biståndsmyndigheter-avdelningar. Denna formella funktion mindresaknas i de
na.
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c Uppföljning och utvärdering projekt och genomförsav program av
myndigheten själv eller kontrakterade konsulter.externagenom

d policyanalyserExterna, oberoende och utvärderingar mål, policy-av
strategier, projektprogram och myndigheterorganisationer. En funktion dettaav
slag saknas biståndssystemetsinom Framför allt saknas systematiskram. en
bearbetning myndighetsövergripande frågor funktion naturligtvisav en som-
måste ligga utanför myndigheterna.

e Forskning och akademisk verksamhet inriktad bistånds-självaärsom
frågoreller har anknytning biståndssystemettill utvecklings-systemet som

debatten m.m. ytterligare viktigär funktion.en
Ett eventuellt framtida arbetsuppgifter faller huvudsakligennytt inomorgans

för vad under d påpekaViktigt dettapresenteras ärattramen attsom ovan. nya
uppdrag dels bör del totalt för bedömning,ett systemorgans ses som en av

uppföljning, analys och utvärdering biståndsområdet,inom dels det i dessatt
verksamhet, det huvudsakliga såsomutöver uppdraget det definieras d,under

ingå frånkan områden.element andra återkommerTill detta vi i följande
avsnitt.

De olika kunskaps- och kontrollfunktionema frånsedda statsmaktemas
ståndpunkt kan beskrivas regnbågespektrum eller funktionerettsom en av
och ansvariga biståndsmyndighetema.utanför och innanför Regnbågenorgan,

frånsträcker sig revision via Riksrevisionsverket och Riksdagensextern
internrevisorer via revision ansvarigagörs vid myndigheterna ellersom av

särskilda byråer,ekonomiadministrativa uppföljning och projektutvärdering som
genomförandegörs enheter vid myndigheterna ocheller utvärderings-av

funktioner inom policyanalysdem, och utvärderingar centralexterna som en
funktion, regnbågensi andra forskningände vid universitetsamt och institut
inom och landet.utom
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6.3 Ett nytt organ

6.3.1 Inledning

Biståndsorganisationsutredningen föreslog i SOUsitt betänkande 1990:17 att
friståendedet skulle inrättas utvärderingssekretariat. Också det utrednings-ett

arbete inom utrikesdepartementet, redovisades i beslutbetänkandet DsBrasom
1990:63, ledde till slutsatsen sekretariat borde inrättas.att ett

påpekadeproposition 199091:1OOI Bilaga 5 regeringen förslaget i Braatt
låg biståndsorganisationsutredningensbeslut i linje med förslag utvärde-ettom

ringssekretariat beslut Fråganoch förutskickade skulleBra remissbehandlas.att
inrättandet utvärderingssekretariat diskuterades i utrikesutskot-ett separatom av

frågan.grundval regeringens proposition och särskild motion itet av en
friståendeUtskottet konstaterade det kunde finnas fördelar med utvärde-att en

ringsfunktion bistånds-för komplettera det arbete inom de enskildagörsatt som
i enlighet med förslaget utredningeni och uttalade sig intresserat attorganen av

del kommande förslag 199091:UU 15. Riksdagen beslutade i enlighetta av
med utskottets betänkande.

Flertalet remissyttranden Bra beslut positiva till förslaget inrättaöver attvar
också såsomutvärderingsfunktion. fannsMen det invändningar, utred-atten

sådanningen inte tillräckligt analyserat behovet funktion eller dessav en
samband med redan existerande funktioner. Ett remissinstanser menade attpar
funktionen kunde fullgöras befintliga organisationer.av

vårenI kompletteringspropositionen prop 19909121501991 regeringengav
från stårtill bistånds-känna sin avsikt till förfogande föratt resurser som

administrationen finansiera inrättandet utvärderingssekretariat.ett separatav
Förslaget fick positiv behandling i riksdagen.en

årsföljande avsågI budgetproposition upplyste regeringen den inrättaatt att
tidsbegränsad försöksverksamheten med sekretariat för utvecklingspolitiskaett

utredningar prop 4.1991922100 bil. Regeringen uttalade sekretariatet böratt
organiseras kommitté tvåårigtunder utrikesdepartementet med ettsom en
mandat. Därefter bör organisationsformen nytt.prövas

Riksdagen välkomnade inrättandet utvärderingssekretariat. betonadeDenettav
från biståndsmyndig-sekretariatet borde utrikesdepartementet ochatt ges en

ansågheterna oberoende ställning och det kunde finnas fördelar medatt
någonparlamentarisk medverkan i i 199192:UU15.form sekretariatet
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6.3.2 Behovet särskiltettav organ

Riksdagen och regeringen har vid tillfällen slagitupprepade fast vikten attav
biståndsområdet.ställa effektiviteten i Regeringens mening harcentrum

kommit till 1992932100,uttryck i de budgetpropositionema Bilagasenaste
frågan våraoch 199394: Bilaga 4. Regeringen har behandlat i100, direktiv

1992:59 1994:4. Organisation ochoch Ett antal utredningar, nämligen
arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd SOU 1990:17, beslut DsBra

biståndet1990:63, Styrnings- och samarbetsformer i SOU 1993:1, och Rena
biståndetroller i SOU 1994:19 har framfört liknande synpunkter.

biståndspolitikenOmvärldsförändringarna har skapat förutsättningar förnya
kvalitetsfrågomase 2.kap. De ställer effektivitets- och i och tydliggörcentrum

biståndsområdet.vikten Övergripande utvärdering och policyanalysav
år,kommittésDenna arbete under framför allt inom för detett ramen som

redovisas bil. 7studieprogrammet och analysen för kvalitets-systemetsom av
biståndsområdet kvalitetsfrågornakap. 4,säkring visar effektivitets- ochatt

Biståndssystemethittills inte har lyfts med tillräcklig kraft. lider klaraupp av
effektivitetsproblem.

vår mening det finns behov utvärdering policyanalysDet ochär att ett av
biståndets långsiktigarörande principiella problem inteoch tillgodosessom

inom för det nuvarande Arbetet med policyanalys och utvär-systemet.ramen
kortsiktigtdering kan inte skötas och ad hoc-basis. berördesSom ovan

6.2.7 bör inrättas, bedriva arbetet integrerat, kontinuerligtkanett organ som
frågorlångsiktigt.och arbete bör grundläggande tonviktDess medavse

biståndets effektivitetsproblem.
framgå 6.3.3skall vill vi det verksamhets-Som strax organet ettge nya

område långthar spännvidd vad de enskilda myndigheternasstörre änsom
motsvarande verksamhet har. Den verksamheten skall emellertidnya ses som

komplement till det analysarbete redan bedrivs, inte substitut.ett ettsom som
biståndsområdetspecifiktArbetet med utvärdering och policyanalys för ochär

djupgåendemed se nedan och det bör baseras kunskapsamarbetet öst om
utvecklingsfrågorbistånd, och u-landsmiljöer. Kopplingen till den internationella

Ävenresursbasen och till internationella debatten central betydelse.den är av
kontakt och samarbete med den svenska resursbasen i form forskningnära av

och forskningsinstitutioner centrala.är
såArbetet bör bedrivas det bidrar till kvalitetssäkring hosatt mottagarnaen

biståndet.det svenskaav
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våraVi ihar tidigare pekat behovet haratt systemetresonemang av en
så bådeinbyggd lärandefunktion positiva och negativa erfarenheteratt tas
återkopplingsfunktionentillvara. En prioritering biståndssystemetinomav som

systemfrågor,helhet, med tonvikt kräver har ochnäraett organ som
biståndssystemetkontinuerlig kontakt med samtidigt har oberoendemen en

ställning.
Våra analyser tyder förändring bistånds-verksamheten inomatt en av

området långsiktigkräver i vilken metoder och slutsatser ochprövasen process,
år.justeras kontinuerligt fleraöver

föreslårDen verksamhet vi bygger användningen liten, högtsom av en
kvalificerad stab, lägger del studierna och analysernaut expertersom en av

bådeoch specialister, i Sverige och utomlands, inklusive i mottagarländema. En
sådan verksamhet förutsätter särskild kompetens och helhetsperspektivett
bistånd, utveckling, internationella svårtrelationer, forskning det kansom vara

anlägga för befintligaatt nu organ.
effektivitetsfrågoma utgångspunktVi har från biståndssyste-mednärmat oss

ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, förändringsförrnåga och kvalitet ochmets
med beaktande sådanmottagarperspektivet.även Vi böratt ansatsav anser en
känneteckna framtidadet arbetet. Vi drar slutsatsen bara kanatt ett nytt organ

krav sådanuppfylla de bredd och kvalitet innebär.ansatssom en
föreslårVi det benämns sekretariatet för analys utveck-att organetnya av

lingssamarbete eller engelska Secretariat for Analysis of Swedish
föreslårDevelopment Assistance. Vi förkortningen SASDA används föratt

sekretariatet. Dels har vårtinarbetatsSASDA under arbete ochnamnet namnet
fungerat delsväl, bör framdeles prioritera internationellaäven kontakterman
och samarbete, inte bistånd,minst vad gäller svenskt vilketmottagarna av en
engelsk förkortning underlättar.

någotVi har befintligtövervägt i första hand RRV eller ESO,om organ,
skulle kunna fullgöra denna uppgift. Inom RRV finns erfarenhet revisions-,av
analys- och utvärderingsarbete. RRV har emellertid för hela den statligaansvar

utvecklingsbiståndverksamheten, enbart del. RRV skulleutgörvarav en om-
verket skulle fullgöra vidgad fördjupadoch verksamhet det slag och denen av
omfattning vi förordar behöva tillföras särskilda för dennasom resurser-

dåuppgift. Detta skulle särställning inom iverket relation tillprogram en
revisionsområdenandra viktiga och behöva särskild budget, särskilden

frånpersonalorganisation ledning område.och med erfarenhet just detta Härtill
kommer Utrikesdepartementets verksamhet inte ligger inom RRV:s gransk-att
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ningsområde. vårDet enligtär uppfattning bättre inrättaatt ett nytt organ.
Självfallet bör samarbete skenära mellan detta och RRV.ett organ

Vi inte heller det lämpligt tillföratror ESO uppgiftatt rörandeattvore en ny
utvecklingsbistånd. sådanEn uppgift skulle ändra karaktären hos ESO:s
verksamhet, inriktadär budgetpolitiska och samhällsekonomiskasom nu
studier.

Verksamhetsområde, mål6.3.3 och medel

verksamhetsområdeSASDA:s såvälskall omfatta det internationella utvecklings-
Öst-samarbetet samarbetet med och Centraleuropa. Aktiviteterna inomsom

båda områdena har flera målsättningen åstadkommanämnare: attgemensamma
utveckling och demokratisering, prioriteringen effektivitetsfrågor i detav
framtida arbetet, användandet den svenska resursbasen och nära samarbeteettav
med och användningen det multilaterala FN-organ, utvecklings-systemetav
banker, Världsbanken m.fl..

SASDA:s aktiviteter skall omfatta verksamhet finansieras över anslagensom
Östeuropa.för internationellt utvecklingssamarbete och för samarbete med

SASDA:s börmandat omfatta alla aspekter internationellt utvecklings-av
utvecklingsfrågorsamarbete och relevansär för svensk policy.som av

SASDA skall bedriva utvärdering biståndsområdet,och policyanalys helaöver
biståndsmyndighetemavilket inbegriper Utrikesdepartementet och ocksåmen

andra myndigheter bedriver internationellt utvecklingssamarbete ellersom
Östeuropa.samarbete med

Vi inte det möjligt entydigt områdetär avgränsa förtror att SASDA:satt
frånpolicyanalys och utvärdering andra instansers motsvarande verksamhet.

Principen bör SASDA sig övergripande frågeställningar,ägnaratt gärnavara
sådana. framgåttsektorövergripande Som tidigare 6.2.7 saknas ett organ som

sådanhar uppgift. Det hindrar inte förvissa studier, fallerämnenatten som
inom någonSASDA:s mandat, kan höra hemma också myndigheternahos av
eller departementet. Vi kanviss konkurrens tilltror rentav att nyttaen vara men
vill samtidigt betona såvikten bedrivs dubbelarbetesamarbeteatt ett attav
undviks.

organisationens målDen bör till förbättra biståndetsbidraatt attnya vara
kvalitet och ejffektivitet. det syftet skallI förbättra underlaget för beslutSASDA
i strategiska, långsiktiga och biståndsfrågor.övergripande skallSASDA bidra
till metod- och teoriutveckling inom biståndsområdet och också analysera
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organisations- och systemfrâgor. Vid sidan härav uppgift spridaär atten
kännedom resultaten bistândsverksamheten.om av

fråganmålsammanhängande förNära organisationens den skallmed är vem
Frågeställningen två delfrågor: a för producerasarbeta. ikan delas vem

delfråganbresultaten skall berör blandägare Denvem senareses som
organisatoriskaSASDA:s inplacering.annat

frågan,Beträffande den första riktas, urskiljer vi fyratill resultatenvem
intressenter.

Regeringen dåoch Utrikesdepartementetsärskilt behöver besluts-ett gott- -
biståndspolitiken biståndsmyndig-underlag för kunna utforma ochatt styra

Övergripande biståndsverksamhetenheterna. utvärderingar och analyser ochav
organisationers och myndigheters funktionssätt kan bidra till bättreettav

biståndspolitikensunderlag. Inte minst bör fortlöpande anpassning till omvärlds-
välförändringarna bygga genomarbetade policyanalyser.

ingår ocksåregeringens styrinstrument revision och rationalisering.I Dessa
departementsområdetför helafunktioner och sköts RRV ochär gemensamma av

Statskontoret. bör samarbeta med dessa myndigheter.SASDA nära
Riksdagen,viktig SASDA:s produktion vidare behöverEn avnämare ärav som

ändamålsenlighetinformation ochövergripande analys resultat, ochom av
biståndsverksamheten. frånför samladearbetssätt den Den kan delvis detta

från frånforskningregeringen och myndigheterna, och offentlig debatt detmen
Riksdagensfinns behov förbättra underlag för strategiska beslut, vilketett att

SASDA.kan tillgodoses av
SASDA:s biståndsmyndigheternasverksamhetintressentkrets förEn är

styrelser och ledningar. SASDA:s verksamhet kan förbättra ledningens besluts-
policyinriktade utvärderingar ochunderlag. analyser förläggs utanförStörre, som

uppnå oberoendestörre initieradeorganisationen kan och integritet interntän
analyser.

mediaallmänheten ochEn fjärde intressentgmpp med sina kravnaturligtvisär
och tydlig skallför verksamheten. SASDA lämnaöppen redogörelseen

biståndssystemetlättillgänglig information saker, vilkahuruvida gör rättom
åstadkommer, uppnåoch vad detresultat kostarresultaten gör nytta attman om

viss effekt.en
stårfrågan,Beträffande den andra till SASDA:sägaresomvem somom

verksamhet, eller organisatoriskt, viSASDA skall inplaceras attvar anser en
nåsbör mellan fyra Riksdagen, RegeringenUtrikes-balans intressenter:olika

biståndsmyndighetemadepartementet, forskarsamhället.och För SASDAatt
skall kunna fungera i krävs SASDA harrelation till dessa parter att ett stort
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mått skall därför ha styrelse och finansieringoberoende. SASDA egen enenav
frihet välja och arbetssätt. SASDA bör habudget ämnenöver stor attgersom

ocksåintressentema ha distans till dem.med allakontakternära enmen

kunna beskrivas med följande figur:organisatoriska inplaceringen skulleDen

Riksdagen

Biståndsmyndigheter RegeringenUDSASDA- --o-

Forskarsamhället
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framgåttSom vi SASDA i huvudsak skall åtsigatt utvärderingägna ochanser
policyanalys. Men ocksådet kan frågabli metodstudier, kunskapsöversikterom
och resultat- och faktaredovisning. I avsnitt 6.4 vi förslag tillpresenterar ett
verksamhetsprogram för det konkret indikationorganetnya som ger en mer om
den verksamhet, vi har i tankarna.som

SASDA skall i princip inte utvärdera enskilda projekt. sådanAnsvaret för
utvärdering vilar biståndsmyndighetema. Vi vill dock inte utesluta detatt
undantagsvis kan bli aktuellt företa projektutvärdering.att Det kan bli falleten

klagomål riktats projekt och den berörda myndighetenmot ett ellerom annan
instans vänder sig till SASDA med begäran utvärdering projektet.en om en av

SASDA skall inte operativt Kravet oberoendeett och integritetvara organ.
innebär måsteSASDA ha viss distans tillatt den löpande verksamheten.en
SASDA skall följaktligen inte fortlöpande följa myndigheternas verksamhet och

mindreän sätt sig i den löpandeannat verksamheten. En sakengagera annan
är SASDA inte kan nöja sig medatt utvärdera bara resultatenatt myndig-av
hetemas verksamhet. Det angeläget ocksåär SASDA granskar myndig-att
heternas för säkra verksamhetens kvalitet.system att Den iprocess som en
myndighet leder till visst resultat alltsåkan föremålbliett för SASDA:s
granskning.

Av vikt är SASDA utvärderingsområdetstor att samarbetarnära med de
biståndsorganensvenska och deras utvärderingsenheter med UD:ssamt u-

avdelning.
Vi har tidigare pekat behovet stärka det internationella påatt samarbetet

utvärderingsområdet 6.2.5 och det naturligär uppgift föratt SASDAmenar en
delta i det arbetet. Vi syftaratt härvid samarbete med andra organisationers

motsvarande t.ex. Världsbanken, UNDP, regionala utvecklingsbanker ochorgan
eventuellt EU. Inte minst nordiskt samarbete kan värdefullt i dettavara

Vårasammanhang. värderingar biståndsområdet skapar godgemensamma en
förgrund samarbete.

SASDA bör fungera brygga till forskarsamhället i Sverige ochsom en
utlandet. Bland bör utländska forskare bjudasannat in. Utarbetandet av
kunskapsöversikter bör reguljärt inslag i SASDA:s verksamhet.ettvara

6.3.4 Organisation, ledning, personal och arbetssätt

föreslårVi SASDA inrättas sekretariatatt och verksamhetenett attsom
förutsättningslöst efter förslagsvis år.omprövas Organisationen skall ledassex

styrelse. Till sekretariatet knyts kansli.ettav en
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föreslår kommittéformenVi inrättas.för sekretariat SASDA:sdet som
får alltså Kommitté-verksamhet ESO.organisatoriska form t.ex.samma som

måttformen verksamheten och goda möjligheterflexibilitetett stortger av ger
rekrytera ocksålämplig naturlig med hänsyn till vipersonal. Den äratt att

sexårsperiod.förordar Kommitté-omprövning verksamheten inomen av en
någonformen innebär administrativSASDA inte behöver byggaatt upp

frånfunktion kan administrativ Utrikesdepartementets admini-serviceutan
strativa avdelning.

stårSASDA bör ledas styrelse för verksamhetensgarantav en som som en
beståoberoende. skall allsidigt kvalificeradeDen ochsammansattvara av

biståndsarbete,med erfarenhet forskning, ledning och internationelltpersoner av
bistånds-utvecklingssamarbete. Personer arbetar i regeringskansliet ellersom

ingå. ingå, sådanmyndighetema bör inte Parlamentariker kan styrelsenmen som
bör parlamentariskt sammansatt.vara

Styrelsens uppgift övergripande för verksamheten, medelbegäraär att svara
till regeringen.och verksamhetsrapporter Styrelsen beslutar de studieravge om

skall Initiativ till studier kan kanslietstyrelsen, ellergöras. tas avsom av av
någon också siginstans. kan tänka UtrikesdepartementetMan att t.ex.annan
beställer studie. bör dock styrelsen,viss Det slutligen avgörvara somen om en
studie skall göras.

Studiernas genomförande skall kansliets kan finnas skälDet attvara ansvar.
rådgivande såsärskildtill studier knyta ofta möjligt medstörre grupp,en som

sådanutländsk expertis. En hardeltagande syftet tillföra arbetetattgruppav
särskild kompetens.

sekretariatschef. Vi beståKansliet skall ledas kansliet skallattanserav en av
sekretariatetassistent.till fem tjänstemän bör ha bred kompetens,samttre en en

biståndsarbete.inklusive förtrogenhet med disciplinerFlera börstor vara
forskarnivå. Kansliet börföreträdda, ha kännedomgod dengärna om

utvecklingsfrågor.internationella debatten Erfarenhetoch forskningen avom
biståndssamarbete överblick den svenskabör meriterande liksom god övervara
forsknings- området.och resursbasen inom

Till kansliet kvalificerade rekryterasbör SASDA kunna knyta personer som
Påför särskilda studier. begränsad tid. dettaDe kan arbeta vid sättSASDA en

bör intellektuell miljö skapas.tillräcklig Dessastyrka kunnaen av personer
från båderekryteras forskarmiljöer biståndsorgan i Sverige och utomlands.och

utåtriktadSASDA bedriva och anordna seminarier ochbör verksamhetäven en
andra former diskussionsfora. dess studierInte minst viktigt är att ges enav
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sådan utfonnning biståndsintresseradeoch spridning den allmänheten kanatt ta
del resultaten studierna.av av

såKansliet bör lokaliserat behovet oberoende och god intellek-attvara av en
tuell miljö tillgodoses.

6.3.5 Finansiering och budget

Vi har beräknat budgeten för framtida tvåSASDA:s verksamhet enligt altema-
utgår ifråntiv. bestårAlternativ 1 kansliet tjänstemän och assistent.att treav en

bestårAlternativ förutsätter2 kansliet fem tjänstemän och assistent.att av en

Alt. Alt.1 2

personalLöner 2.200.000 3.300.000
Resor 400.000 600.000
Styrelsen 250.000 250.000
Kontor, lokaler 700.000 850.000
Publikationer, seminarier, övrigt 650.000 800.000
Utredningar 7.300.000 9.200.000

Totalt 11.500.000 15.000.000

Alternativ vid 11,5 milj. kronor. uppgår1 Alternativ 2 till 15stannar milj.
kronor.

biståndsanslagen,SASDA:s verksamhet bör finansieras över i första hand
anslagsposten Utredningar2. under anslaget C 13.m.m.

direktivenMed hänvisning till till kommittéer åtagandenofientligaprövaatt
framhålla1994:23 vill vi följande. iDet nämnda direktivsägs varjeatt

kommitté åtagandedelsbör pröva bör offentlig angelägenhet ochettom vara en
så nivåfallet lämplig verksamheten, dels analyseraom anses vara ange- -

uppnåttsde resultat hittills analyseraoch möjligheterna till och bedömasom
effekterna besparingar, effektiviseringar och inkomstökningar utrednings-av
området, dels redovisa förslagenhur skall finansieras. vårtVi har församt

sådanauppdrag i relevant omfattning gjort bedömningar och analyser.
Vi den här föreslagna verksamheten offentlig angelägenhet.ärattmenar en

frågaDet granska effektiviteten iär det statligt finansierade utvecklings-attom
sådanasamarbetet och resultaten granskningar kan bli betydelsefulla för denav

biståndsornrådet.fortsatta verksamheten
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omfattningenbudget för verksamhetEn SASDA:s den föreslagna motsvararav
biståndsanslagen. verksamhet läggerde totala En0,1 procent somcza av

ändamålsenlighet kostnadseffektivitet kan förutsesgrunden till ökad och ge
produktivitetsökningar i det svenskaupphov till betydande besparingar ocheller

Även vågarbiståndet. kan genomföras vistrikt nyttokostnadskalkyl inteom en
föreslårpåstå sina kostnader ochvi motiverarden verksamhet här välatt som

utvecklingsbiståndanslår till kommermedverkar till de Sverigeatt resurser som
utnyttjas effektivare sätt.ettatt

6.4 Verksamhetsprogram för ett nytt organ

påpekat kommittén tidsskäl hittills kunnat genomföratidigare harviSom ettav
bedrivits grundvalen förstudier. analysarbete harbegränsat antal Det utgörsom

föreslårverksamhetsprogram vi här nedan för detdet preliminära som nya
6.3.4arbete. Enligt vad vi föreslagit det denframtida ärorganets ovan

beslutaför har verksamhetenskommande styrelsen SASDA närmareattsom om
inriktning.

nivåer mil;Biståndssystemets riktlinjer; projektolika policy, procedurer, och
mottagarland,dimensionerorganisationer och svensk myndighet,program;

funktion, slutmottagare ligger till grund förmakroekonomiskkanal, sektor,
strukturering.programmets

tillvi förslag huvuddragen i förföljandedetI ettpresenterar program
Också kan aktualise-verksamhet. andra naturligtvis kommaämnenSASDA:s att

ras.
föreslagna sexårsmandatet innebärunderstryka detVi vill att attav oss

framförhållning såplanering och skapas möjligheternaförförutsättningar att att
länderi med andra ochstudier samarbete givare ellergenomföra mottagare- -
föregås genomgångbörblir goda. Valorganisationer ämnen av en noggrannav

fördel kan andravad gjorts med görasredan och vad avsom avav som
biståndsmyndigheterna organisationer.instanser, och utländskat.ex.

Biståndsmål6.4.1

biståndsmålen, samtidigt granskarföreta analysDet kan skäl att somvara aven
biståndssystemets genomgripande förändringarnaförändringseffektivitet inför de

biståndspolitikens kapitelförutsättningarav
mål fåtttvå ökadharMetoder bör utvecklas i syfte operationaliseraatt som

år: samhällsutvecklingdemokratiskbidra tilluppmärksamhet attsenare en
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demokratimålet till framsynt hushållning medsamt ochnaturresurseren
miljömålet.miljönomsorg om

Sedan utvärderingen östsamarbetet avslutats kan studieräven berörav som
målsättningen för hela samarbetet ocheller dess operationalisering bli aktuella.

Analyser kopplingen biståndspolitikmellan svensk och utvecklingsteorierav
jfr. återkommandebilaga 7 bör inslag i SASDA:s verksamhet.ettvara

Relationen biståndspolitikenmellan och politikområdenandra jordbruk,t.ex.-
invandring och utrikeshandel kan områdegivande för studier. Inteettvara-

målkonflikterminst bör eventuella analyseras.

6.4.2 Policy, procedurer och riktlinjer

Biståndets kvalitet, dvs. de enskilda insatsemas förmåga tillfredsställaatt
uttalade underförståddaeller behov hos blir brett fält förmottagaren, ett
framtida studier. biståndetsdetHur goda egenskaper skall definieras och mätas

föremålbör för analys.vara
Budgetprocessen inom utrikesdepartementet bör studeras, liksom budget-

propositionens funktioner styrinstrument biståndsområdet.som
Landstrategier har gjorts till biståndsverksamheten.centrala instrument i När

facit föreligger bör första generation strategier granskas. Samspelet mellanen
departementet, myndigheterna och blir centralt inslag i analysen.mottagarna ett

Studier erfarenheterna nedtrappning biståndoch utfasning börav av av
genomföras i syfte diskutera verksamhetens bärkraftighet. Studiernaatt bör

bådeomfatta utvecklingssamarbetet och östsamarbetet.
Kapacitetsuppbyggande såvälcentralt begreppär i biståndetdet traditionellaett

i samarbetet med Behovetöst. metodutveckling för resultatmätning inomsom av
kapacitetsuppbyggande bör uppmärksammas. I anslutning tillnära detta bör
teoretiska studier analyserargöras samarbetets utformning med tankesom
förbättrad resursallokering snarare ökade produktionsresurserän traditio-som
nellt har betonats.

biståndsgivningKonsekvenserna gåvori form eller krediter bör studeras.av av
kanHär det bli aktuellt jämförandegöra studier erfarenheterna från såvälatt av

utvecklingssamarbetet samarbetet med öst.som
Studier multilaterala organisationers policy kan bilda underlag för analyserav

ÄvenSveriges agerande i multilaterala analyser kan ligga tillstyrorgan.av som
grund för agerandet vid internationella konferenser kan bli aktuella.

viktigEn del SASDA:s verksamhet framöver ocksåblir fortsättningsvisattav
granska utvärderingsverksamheten biståndssystemetinom i syfte säkraatt
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återföringkvalitet och erfarenheter till beslutsin DAC:s principer förstanser.av
utvärderinggod bör därvid beaktas.

Resultatstyrning intar förvaltningspolitiken.central plats i Modeller,numera en
metoder, former biståndetoch mekanismer för föremålstyrningen bör bli förav
SASDA:s uppmärksamhet.

6.4.3 Projekt, och länderprogram

Länderstudier kommer centrala underlag för landstrategier ochatt vara som
bilaterala frånförhandlingar. kommitténsDe samlade erfarenheterna studier av
biståndet till Guinea-Bissau, Tanzania, Zambia Nicaraguaoch tillvara.tas

biståndStudier till inte tillhör huvudmottagarkretsen kanstora mottagareav som
bli t.ex.aktuella Egypten, Kina, Rica.Costa

biståndsberoende BiståndetsStudier bör övervägas. ekonomiska och socialaav
förmåga uthålligkonsekvenser för mottagarlandets och nationelltatt generera en

påbaserad utveckling analyseras, liksom effekterna institutionermottagarnas
och traditioner givarnas agerande.av

utgångspunkt från någraGivarsarnordningen, med fallstudier länder ärav som
biståndsberoende,mycket analyseras. Det kan bli aktuellt granskaävenatt

mekanismer Världsbankens konsultativa och skuldomförhand-gruppmötensom
lingarna inom för Parisklubben och UNDP:s roll inom FN-familjen.ramen

föremål för sådanaSärskilt Sveriges agerande bör bli studier i sammanhang.
bådetillstudie betalningsbalansstöd huvudmottagarländerEn och andraav

bilateralaländer Samspelet med övrigabör övervägas. insatser analyseras.
multilaterala insatserSamordningen med svenska ocksåkan bli aktuell för

i fallet i östsamarbetet.det häröversyn, även
verksamhetsprogrammultilaterala organisationersStudier bör genomförasav

komparativa analyser deras kostnadseffektivitetmed tonvikt i jämförelseav
biståndskanaler.med andra sådana studier genomförsDet iär angeläget att

samarbete andramed givare.
biståndet,Pvärvetenskapliga prioriteras svenska bör bliämnen, i detsom

föremål för specialstudier: demokrati, rättigheter, kvinnans situationmänskliga
Långsiktigoch miljö naturliga prioriteringar området. försörjnings-är det här

trygghet exempel förtjänarär tvärsektoriellt uppmärksam-ett ett ämne som
het.
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Biståndsorganisationer6.4.4

nivå organisationsfrågor,Studierna denna berör inklusive administration och
personalfrågor.

bistånds-Ett centralt inslag i detta sammanhang bench-marking-studierär av
myndighetema, speciellt SIDA. Analysen koncentreras till jämförelse, vaden
gäller verksamhet och struktur, SIDA med motsvarande institutioner i andraav

någraländer. hårdaKostnadseffektiviteten meddels användningmäts av
variabler intemadministrativa kostnader i relation till operativa kostnader,

bistånd, någrarelationen förvaltningskostnadlevererat dels mjukamed variabler
ledningsfunktionen, affärsidé, hantering omvärldsförändringar, lärande,av
beslutsprocessen, personalens kompetens. Studier variablema kopplas tillav

Ävenändamålsenligheten.analyser former för beslut och styrning kanav
analyseras.

Organisationsstudier månmultilaterala organisationer kan bli aktuella iav av
intresse andra givare.hos

fördjupning ocheller utvidgning de studierEn initierats med tillämp-av som
ning INKA-metoden se bilaga 7 bör övervägas.av

Myndigheternas föremålarbete med säkra verksamhetens kvalitet bör bliatt
återkommandeför granskning.en

Biståndssystemets obenägenhet signaler har berörts i fleraatt reagera av
våra studier, särskilt i länderstudiema och analysen utvärderingssystemetav

biståndsområdet.inom Riksrevisionsverket genomförde granskning1988 en av
förmåga läraSIDA:s erfarenheterna. ljusetI SASDA:s samladeatt av av

erfarenheter under studieprogrammet skulle studie med liknandeen ny an-
såväl biståndsmyndig-kunna bli aktuell omfattande SIDA andragreppssätt som

heter.

bistånd6.5 Statistik om

biståndets ändamålsenlighetkontinuerligEn analys och uppföljning ochav
ändamålsenligkostnadseffektivitet förutsätter det finns statistik överatt en

biståndsmedlen. tillgånganvändningen Utvärderingar kräver till god statistik.av
biståndsstatistikMed vi statistisk information beskriver det svenskaavser som

biståndets innehållinternationella omfattning, och struktur och dessasättersom
relation Bistånds-uppgifter i till motsvarande uppgifter gällande länder.andra

statistik statistik för allma‘ninformationkan delas i statistik förochupp
instrumentell användning. De allmäninformativa behoven formuleras dels direkt
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intresserad allmänhet, dels harolika opinionsgrupper, kravav en av som
specifik information. ocksåTill denna kategori del Riksdagenskan storen av

nivåbehov hänföras. Det sig beskrivanderör uppgifter statistisksamtom en
information frågeställ-underlag för belysningen analytiskt orienteradesom av
ningar.

Instrumentell användning statistik innebär utnyttjas operativtden ettattav som
erhållahjälpmedel för referensdata och nyckeltal vid jämförande studier ochatt

uppföljningar, programanalyser flexibilitet vadKraven grupperingetc. avser
insatser och definitioner, aktualitet tidsperioderoch nedbrytning i härvidärav

stora.
Kvalitetsaspektema noggrannhet, tillgänglighet och tidsaspekter.rör Huvud-

delen frånden statistik här diskuteras härrör administrativa källor.av som
Underlagens kvalitet variera alltför mycket. därförDet angelägetär attsynes
införa kvalitetsgaranti bör sikte granskning projektinsats-taen som av
registrering rapportering slutanvändningen medlen.samt om av

bistånd ändamålsenligDen idag tillgängliga statistiken svenskt inteöver förär
biståndetsstudier och analyser effektivitet. Bristerna kan sammanfattas i treav

huvudpunkter: a det heltäckandesaknas och enhetlig redovisningen av
biståndsmedel; bslutanvändningen den samlade informationen utbetal-av om

biståndsmedelningarna inte tillräckligt detaljerad; cär redovisningenav av
biståndsflödena inte utförlig analysmedger administrationskostnaderna iaven

försvårarvilket i sin fortlöpandeolika led, analys kostnads-systemets tur en av
effektiviteten i systemet.

Ändradfrån GenomförandekommitténslutbetänkandetI SOU 1994:1,
föreslåsstatistikenansvarsfördelning för den statliga information svensktatt om

Sveriges officiellautvecklingssamarbete inkluderas i statistik SOS. Utrikes-
Genomförandekommitténdepartementet enligtbör ha för preciseraansvaret att

biståndsområdet.vad skall SOS inomvarasom
Vi har i samarbete med departementets beställt konsultstudieu-avdelning en

förslaglämnat till gällande produktionunderlag för kravspecifikationsom av
biståndsstatistiksvensk underlag till de uppgiftslämnandeför direktivsamt

biståndsområdetinom säkerställa acceptabel kvaliteti syfte attorganen
grunddata. Studien har och har titeln Statistikgenomförts EklöfJanav

Workingavseende utvecklingssamarbete,svenskt SASDA 13Paper No.
Förordningen 1993:134 ställer särskilda krav, liksomresultatredovisningom

de anvisningar tagits fram i framtidenRiksrevisionsverket. För kunnaattsom av
biståndsområdetförbättra statistiskaden informationen nödvändigtinom detär
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ytterligare precisera kraven de myndighetsspecifika underlagen ochatt sträva
efter ytterligare enhetlighet och standardisering.

Eklöf rekommenderar i den nämnda studien departementet i reglerings-att
underhållerbrevet kravställer respektive myndighet lägger ochatt upp en

databas uppgiftermed delinsatserprojekt. Uppgifter denna skall löpandeom ur
till det sektorsgemensamma statistiksystemet i enlighet med derapporteras

rådföreskrifter och särskilda utformas därför. Vidare skall departementetsom
biståndsstatistiken. föreslårupphandla utförareproducent Vi deatten av

rekommendationer i Eklöfs studie genomförs medJan verkanpresenterassom
budgetåretfr.o.m. 199495.

bistånd6.6 Forskning om

Det finns samband mellan utvärdering och forskning. Forskningnära behövsett
för metodologisk kunskap och kompetens. Forskarvärlden viktig bas förär en

bistånd ocksårekrytering utvärderare. Forskning behövs för att ettav om
långsiktigtförutsättningslöst bistånds-och perspektiv skall kunna anläggas

verksamheten.
lång-Karakteristiskt för forskningen dess vetenskapliga systematik, dessär

sådantsiktiga inriktning och dess oberoende ställning. Resultaten forsknings-av
arbete publiceras offentligt och sigriktar i första hand till andra forskare, samt

såsomnaturligtvis till bredare krets kvalificerade intressenter, Riksdagen,en av
opinionsbildare och allmänheten.

Bistånds- och utvecklingsforskning behövs grund för utvärderings-som en en
både innehåll.verksamhet hög kvalitet vad gäller metod och Forskningav om

biståndet fristående fråni princip myndigheter och finansieringsstrukturerär och
åtminstonesköts eller med delvis fast finansiering,av personer grupper en

bådeuniversiteten.förlagda till enheter kan forskande ochDessa under-vara
visande inom högskolesystemets och enheter bedriver policy-organ ram som
forskning uppdragsbasis.

låtit biståndVi har inventering svenska forskningen Roydengöra en av om
bistånd, WorkingUnge, Inventering svensk forskning SASDA Paperav om

5.nr
biståndsrelateradeInventeringen har berört den utvecklingsforskningen

huvudsakligen humanistiskmed och samhällsvetenskaplig Vi haransats.en
vår analys till den forskning helt eller delvis behandlar relationer-avgränsat som

biståndet,mellan u-länder och givarländer de kommer till uttryckna som genom
bistånd bilaterala, multilaterala och enskilda organisationer samtgenom
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biståndets roll i givarländema och i de organisationerna.multilaterala En enkät
skickades till 121 institutioner eller fråninkommotsvarande. Svar 64 personer
vid 45 institutioner. Av dessa svarade vid33 forskare institutioner18 deatt

åt biståndsforskning.ägnade sig våraMed kriterier torde endast 16 de 33av
sådansvarande bedriva forskning direkt relevans i dettaär sammanhang.som av

Ett dussintal institutioner och enskilda forskare kontaktades och intervjuades
ingående.mer

Bland de intervjuade råddeforskarna bistånds-samstämmighetstor attom
forskningen liten vidär svenska institutioner. Det vanligaste skälet härtill

svårtdet är anslag till forskning biståndsanknyt-att med starkattuppges vara
ning grund den faller mellan SIDA:s och SAREC:s ansvarssområden.attav

också svårtDet är akademiskgöra karriär enbart u-landsmeriter.att Ett
särskilt problem utvecklings- och u-landsproblem ofta kräverattuppges vara
tvärvetenskapliga medan universiteten och forskningsrådenansatser, vanligen

bundna tillär discipliner. frågorTvärvetenskapliga hamnar ofta tvåmellan stolar
svårtoch har anslag.att

Alla är överens SIDA:s Minor Field Studies MFSatt ärom program
utmärkt. Syftet bredda rekryteringsunderlagetär att väckaattgenom unga
akademikers intresse för utvecklings- biståndsfrågor.och uppgårProgrammet
idag till 15 Mkr och 330 akademiker budgetåretunder 199394 möjlighetges

komma i bistånd.kontakt med u-länder ochatt
flestaDe intervjuade överens detär är angeläget biståndsrelateradatt attom

stånd.forskning svårtkommer till Det skulle inte intressera doktoranderattvara
och seniora forskare, förutsatt forskningsanslagäven tillgängligaatt görs och att
forskningen kan bedrivas under tillräckligt obundna villkor för akade-att vara
miskt meriterande. tycksMan denöverens bästa användningenomoattvara av
anslag skulle finansiera doktorander. Aterväxtenatt bland dagensvara yngre
doktorander dem svaradeAv positivtär redovisade enkätsvag. som ovan var

år.endast under 30en
förutsättningEn för väl fungerande förutvärderingssystem och kvalificerad

policyanalys det finnsär tillräcklig forskningskapacitet bistånds-inomatt
området. En forskningskapacitetgod också förutsättning förär resultatenatten

forskningen i utlandet skall kunna nyttiggöras och för svenska forsknings-attav
institutioner skall intressant bistånds-arbete beträffandeförpartnervara en sam
forskning.

Mot den här bakgrunden och utgångspunktmed i den nämnda studienovan
Unge vi den biståndsvenska forskningen bör förstärkasatt ochav menar om
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öronmärktabör tillföras miljoner krsvenska ärSAREC:s treatt per somram
bistånd.forskningför om
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Reservation

Effektiviteten biståndetinom

Biståndet nu

Vi kan inte tillfreds med våraresultatet biståndsinsaster. Granskningenvara av
projekten och resultaten fältet ofta alarmerande information.uteav Iger

många fall kan ifrågasättasdet biståndet någont.o.m. gör alls. Dettanyttaom
innebär angelägna behov i u-världen inteatt blir tillgodosedda, felaktigaatt

biståndsarbetetbeteenden i tolereras, blir mönsterbildande, att pengar
förslösas och sikt de svenska medborgarnas bidragsviljaatt äventyras.

Kommitténs uppgift

Enligt de givna direktiven skall kommitténs arbete syfta till regeringenatt ge
bättre underlag för den fortlöpande ejfektiviseringenett biståndet ochav

biståndsadministrationen. Effektiviseringen biståndet kräver omfattandeav
förändringar biståndsarbeteti och resultatinriktatett Kommitténsynsätt.mer

ocksåkonstaterar törändringsbenägenhetenatt rad faktoreravgörs av en -
ledarska incitamentsstruktur kom ordelnmeten orso nm ansvars
organisationsstruktur och institutionell konkurrens för någga denämnaatt av
viktigaste. biståndetFör högre effektivitet krävsatt styra därförmot brettett
och påomfattande arbete många områden.

Men i sitt betänkande fokuserar kommittén enbart funktionen analys och
utvärdering.

Kommittén har begränsat vårsig till enligt mening inte kritisk delen av
biståndsprocessen i stället frågorför itu medatt deta sammanhängersom

frågan,med den avgörande den forändringsbenägenheten isystemet.svaga

Kommitténs förslag

Kommittén föreslår inrättasatt för analysett nytt utvecklingssam-organ av
arbete.

avståndVi från detta förslagtar det följande angivna skäl.av

4- I4-0965
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GUINEA-BISSAU

KOMMITTENSYNSÃTI OCH OSS.SKILLNADEN I MELLANEPI EXEMPEL BELYSANDE

biståndinnevånare erhållit alltsedanhar svensktGuinea-Bissau med miljon1
årsi priser.sammanlagt miljoner kronor 1993självständigheten med 2.2001974

genomgång stödet och dessdet svenskaKommittén gjort omfattandehar aven
Guinea-Bissau.effekter i

ochmisslyckad svensk insatsobservationer visarUtredningen och andra en
biståndet.svenskaoskicklig hantering detdärtill av

tillskapas förbörKommittén detta slutsatsendrar attnyttatt ett organav
områden.utvärderingar andramed liknandefortsätta

frånbiståndsorganen,måstesådana genomföras i UDförändringarVi attmenar
fortgå årtiondekanbiståndskontoren, ansvarslöshet och misskötsel intetill att

fråga uppgift ochårtionde. Detefter Det är ansvar.om en ny synen
måsteföregående ituindikerar vad med.iunderstrukna avsnittet det taman

årenspåtalats utvärderingar under lopp.i antalGuinea-Bissau harUtfallet i ett
tillståndet. IOckså förmodligen uppenbaratskulle ha och harkorta besök annan
avseende strategi,gjorts tidigtnödvändiga ändringar haskulleverksamhet

fråga kulturför-ledning. Eninnehåll, framför allt iorganisation ochanslag, om
utvärdering harmåste för policyanalys ochändring till. Ett nytt meraorgan

uppmärksamhetenkämfrågan ytterligare tidoch föringet med göra taratt en
från nödvändiga förändringsprocessen.denbort

i det följande.utvecklasDetta
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Utvärderingar förändringengörs uteblir-

Utvärderingar utförs redan i dag i fårbetydande omfattning de mycketmen
begränsad såbetydelse länge förändringsbenägenheten biståndsapparateni såär
låg erfarenheterna inte leder till korrektioneratt och omtänkande. I SIDA har

600 utvärderingaröver gjorts utredningen kunnathar inte peka dessaattmen
påverkakommit den fortsatta någonverksamheten i åratt grad.större För sex

sedan lade RRV fram uppmärksammad utredning sigLir SIDA . Kommit-en
tén konstaterar vid nordiskt seminarium nyligen gjordesatt ett bedömningen

påverkatinte har någotorganisationen iatt väsenligtrapporten avseende.

ansrÅnnspnocesseu
MÅL
FORMU-
LERING

INNB-lÅLLET

INNEHÅLLSFORMULERING
KORRIGERINGç

BISTÅNDS-
APPARATEN

GENOMFÖRANDE

SLUTSATSER

lI\.ÅmmemLITVÃRDERING

processen
Här vill kommittén bygga ut

KAU-Ilyflljb

måsteDet cirkulera...
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det löpandedelutvärderingsverksamhet börBiståndsorganens avvara
arbetet

problemfylldamindreutvärderingsavdelning. DeharSIDA nyare,en egen
såinteharoch Sarec,SwedFund, BitsmedSwedeCorporganisationerna,

får å intesådana sidanandrautvärderingsverksamheterutvecklade varamen
uppskattningsvisså denenhetmultilateralasjälvändamål. beträffar UD:s tarVad

projektuppföljningsmaterialochutväderings-sidor125.000omkring peremot
år.

och utvärderingUppföljningverksamhet.sinansvarigt förskallEtt varaorgan
förresultatendokumenteraoch ii arbetetviktiga instrument attkan vara

friståendenågotSålunda böromvärlden.ioch andrahuvudmänintresserade
utvärde-dengenomförandetelleruppläggningensiginte över avta vareorgan

biståndsorganen skall utföra.ringsverksarnhet som

granskningredan förfinns externOrgan

bördepartement görasmyndighet ellergranskningobjektivfalldeI av enen
revisorer.riksdagensrespektivesåutifrån RRVfinns

regeringensUD:s analyserochriksdagensförkonstrueratinteSASDA

frågor liggerÖvergripande och studierpolicyanalysutvärderingar, somav
regeringenUD:sellerriksdagensunderrimligtvisbiståndsorganen fallerutanför

sådana ochstudiertillinitiativ attuppgift liggerderas taI att engageraansvar.
för arbetet.kompetens

anlitadels till huvuddelenochutredningarutföradels skallSASDA, egnasom
inteoberoende tarföreslagetutomstående expertis, ettär somorgansom

sålunda inteuppdragen. SASDA ärbeslutarutifrån. Styrelsendirektiv omensam
regeringUD.riksdag ellerförarbetsinstrumentkonstruerat ettsom

existerandeutföras redanbör kunnaundersökningarellerstudierSärskilda av
föregående nämndastycketi detmå deförutomsedandetinstitutioner vara

offentligiför studierexpertgruppenESOakademierna,de friauniversiteten,
lämpligtuppgiftenspecifikanågot denförekonomi eller annat organ.

UDsamhället. Inomövrigaöppningarbiståndetfår angelägna motDärigenom
finna ochsjälv kanutvecklas,ochidentifierassådan kompetensbör som
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den lämpligaste för den aktuella utredningsuppgiften ingenengagera ny-
organisation eller personalökning.

Inget behov särskilt för fri övergripande debatt i utvecklings-av organ
frågor

Det angeläget biståndsfrågomaär debatteras vårtatt i samhälle fritt ochett
förutsättningslöst sätt. Den diskussionen behöver stöd till underlag och fora. I
diskussionen bör deltaga universitet, institut, de fria akademierna, frivilligorga-
nisationer och ESO, fört.ex. studier i offentligexpertgruppen ekonomi och
många Mångfaldandra. eftersträvansvärt.är De ekonomiska bidragen bör

frånkomma hållolika stiftelser, fonder, organisationer, partier och stats--
makten. dåBehöver särskilt för kanaliserastaten ett sina bidrag förattorgan att
utveckla och biståndsdebattensystematisera vårEnligt mening har kommitté-
arbetet inte frambringat några skäl för särskild institution det slaget. Geen av
bidragen, i dettagärna fall ökade bidrag, direkt till redan verksamma institut,
forskare och andra aktörer.

Övrig kritik

Avsnitten 6.3.2-4 i kommittébetänkandet lång,utgör brokig lista överen
framletade tänkbara arbetsuppgifter och relationer för Det gällerett nytt organ.
utvärdering och policyanalys det finns knappast några begränsningar ellermen
någon koncentration i vad SASDA kunna sig före.taanses

Många uppgifter motsättningsladdadeär skall biståndsorga-granskat.ex.man-
och samtidigt ha samarbetenära med dem.ettnen

Man skall samtidigt tjäna riksdag, regering, UD, biståndsmyndighetema,
forskarsamhället och vända sig till allmänheten. SASDA bör ha kontakternära
med alla intressentema också distans till dem .men

SASDA skall inte fortlöpande följa verksamhetmyndigheternas och än
mindre på sig i densätt fortlöpande verksamheten.annat Enengagera annan
sak inteSASDA kanär nöja sigatt med utvärdera bara resultatenatt av
myndigheternas verksamhet. Det ocksåangeläget SASDAär granskaratt
myndigheternas för säkra verksamhetens kvalitet.system att

Vidare: skallSASDA i princip inte utvärdera enskilda projekt. Vi vill dock
inte utesluta det undantagsvis kan bli aktuellt företaatt projektutvârde-att en
rmg.
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biståndet bör blistyrningmekanismer förochformermetoder,Modeller, av
dettaskall kunnaverksamhet.föremål Hurför expertSASDA:s varaman

verksamhetenoperativadennäraattutan vara
forskarsamhâllet itillbryggabör fungeraSASDAciterar vidare:Vi som en

utvärderingssystemvälfungerandeförförutsättningutlandet.och iSverige En
forskningskapacitetfinns tillräckligdetpolicyanalyskvalificeradföroch är att

svenskavi denbakgrundenden härbistândsområdet. Motinom attmenar
sålunda forsk-byggaförstärkas. skallbistånd bör Statenforskningen utom

därtillOchuppdrag.beställningså läggadär kanSASDAningsresursema att
för utvärderingar.rekryteringsbasviktigforskarvârlden är en

från forskarmiljöerrekryterastill SASDAstudier börsärskildaFör personer
lokaliseratKansliet börutomlands.ochbåde iSverigebiståndsorganoch vara

tillgodoses.miljöintellektuellgodoberoende ochså behovetatt enav
imotsvarandemedsamarbeteiarbetaskallOch SASDA nära organ

internationellastärka detpå behovetpekattidigareVi harutlandet. att
naturlig uppgift fördetutvärderingsområdet ochpå ärsamarbete att enmenar

biståndetvilkamedhär dearbetet.deltaga i det Man nämnerSASDA att organ
utvecklingsbanker,regionalaUNDP,Världsbanken,kontaktredan har näraen

samarbete.nordiskteventuellt EU, DAC,
intedetSannolikt kommeri SASDA.vill lägga attmycketDet är man

förväntakan f.ö.utredningsuppgifter. Maneller attkontaktmöjlighetersaknas
dåförbeställda SASDAmånga utredningsuppdragen stannarvill genom

Ocksånågon intäktssida.tänkt haintei SASDA, ärfakturan att egensom
utredningsförslag.medförsekan förmodasutredareutförande organet

omfångsrik. iDen ärsigvill ettärvad SASDA ägna sagtListan över som
biståndets handfastahållerinnehåll: distans tilltil sittkonsekventavseende man

börKanslietvedermödor.verksamhetensoperativatill denrealiteter, vara
miljö till-intellektuellgodoberoende ochså behovetlokaliserat att enav

godoses.
biståndsorgan.makronivå. ytterligarevill skapaManvill arbeta ettMan

biståndsetablissemanget.erfarnaochmed forskareskall bemannasDet ur
utgå från behov.effektiviseringsarbetevår uppfattning bör mottagamasEnligt

förtrogenhet med denkrävervillkor, detfältarbetetskunskapfordrasDet om
basenheterförutom dessaFörändring kräver nyttverksamheten.operativa

från andraerfarenhetmatnyttigockså medaktörerexperirnentvilja,synsätt, nya
biståndsadministrationens.den slutnavärldar än
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Kommitténs betänkande har föregåtts utredningar,15 huvudsakligenstav som
sigägnat ämnet utvärdering. manmånaders90 utredande har resulterat i cza

2000 sidor Utredningarna harrapporter. undantagslöst gjortsnästan av personer
med enbart erfarenhet biståndsadministration eller med huvudsakligenav
teoretisk bakgrund. Folk med praktisk erfarenhet frånoch meriter annan
verksamhet har knappast alls utnyttjats. Kommer dessa utredningar avsättaatt
något resultat i praktiken Inte erfarenheter.tidigare föreslåsNuom man ser

denna utredningsverksamhetatt och fördubblas årligtänperrnanentas imer
omfång årskostnadtill 11,5 eller kanske 15 miljoner kr.en av

Det föreslagna påär inte inriktatorganet frågornade kritiska förnya
svenskt utvecklingsbistånd, därtill motverkar det koncentrationen på och
iden nödvändiga förändringsprocess måste våra biståndsor-ske inomsom
gan

Olikhetema i uppfattning har sin grund i skillnader i attityd och olika värdering
och prioritering det gäller fältresultat förhållandenär i till analysprestationer,
tonvikt motivation individer kontra organisatoriska åtgärder, fullföljandeav
och sammanläggning och uppgifter borttagandeän ochav ansvar snarare
uppdelning, decentralisering centralisering och ocksåmot olika uppfattning om

allt biståndsutgifterkritiskt granskade bör koncentreras.var mer

Vi det framlagda förslagetmot inrättandetreserverar oss ett nyttom av
biståndsorgan

Sigvard Bahrke Britt-Marie Mattsson
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Särskilt yttrande

måsteDärför biståndet förbättras

Utvecklingsarbete i de fattiga länderna svårt. lederär Detta i sin alltför oftatur
dåligatill resultat till följd inkompetens fåratt med exceptionellaav passera

svårigheter angiven ursäkt. Flykten från underlättas frånvaronsom ansvar av av
målangivelserklara och jämförelser uppnåddamed resultat.

Staten huvudman och myndigheter försvårande,operatörer ärsom ettsom men
kanske oundvikligt någotupplägg för skall inriktat handlingskrafti-som vara

insatser i miljö.ga en ogynnsam
Biståndsadministratörema har utvecklat introvert, sluten kultur med arbets-en

fördelning och rekrytering inom det etablissemanget. Detta leder till bristegna
impulser till förnyelse förmågaeller till förändring. Detta är fenomenett

internationellt och här hemma, påtagligtmindre emellertid beträffande frånde
SIDA biståndsorganen.avknoppadesenare

Biståndsmålen ocksåär växlande tidenöver och iblandsammansatta, inte i
inbördes harmoni. Politik och diplomati interfererar därtill med de uttalade
biståndsmålen.

ocksåDemoraliserande utgiftsmålet,är 1% BNI. haAtt ledstjämaav attsom
uppnå utgiftsnivåviss och inte angivet resultat i sigett är omöjligav en en
utgångspunkt någotför skall inriktat effekt och effektivitet. Ellersom vara

sådetär vi dåligtfriköpandetrentav att u-världensamveteger gentemotav en
viss prislapp och sedan inte bryr vad händer med pengarnaoss om som

Min syn

Kommittédirektiven frammanar synpunkter och förslag det biståndetssvenska
ändamålsenlighet i vid bemärkelse.

utgångspunktMin iär utsträckning iakttagelserstor samtal medegna -
hungrande afrikaner, frustrerade biståndsabetare, biståndsadministratörer.nöjda
Jag har biståndsprojektmedsvettats i Afrika några år.Asien underoch Jag har
några årtioenden styrelserumnött och korridorer i svenska och internationella
biståndsorgan. Men min huvudsakliga verksamhet har varit i det konkurrensut-

näringslivet. Mina erfarenheter stårsatta inte i till det utredningsmaterialmotsats
tagits fram i kommittéarbetet, mina slutsatser andraär kommitténs.änsom men
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också statligaså deninomblåser samhället,vindarFörändringens genom
måstebiståndet regeringenU Dinombryta stiltjenförvaltningen. För att

området.också inom detsignalersändakrav ochformulera nyanya
gångimåste kaninförasförstärkasledarskapresultatinriktatEtt som

för slut-inriktning arbetetoch nyttaförändringsarbete, motavengagemang
fråga ledarskap.personval ochi hög gradDet ärmottagaren. om

medmåste själva arbetafortlöpandedärarbetaroch deOrganisationerna som
införkorrigeradra slutsatser,utvärdering,uppföljning,förnyelse, attegen

berättigande.sittbevisaframtiden,
bevisbegäramedel till förfogandeställerde atttillkommerDet organ som

kalla detfältet, gärnabesökanförtror arbetet. Kortadeeffektiviteten hos dem
också informationvärdefullarebara snabbarei regel inteinspektioner, utanger

Därtill kanombud.utredningarefter amibitiösaskriftligaän rapporter genom
föreslårMärk jag intetvåvägskommunikation ha sinasådan poänger. att en

ansvarstagande.ställföreträdandeförbiståndsinspektor eller annat arrangemang
kärnfrågan. utspädninginnebärinte DelöserellerutredningarNya organnya

tidsutdräkter.ochansvaret nyaav
utifrån i förändrings-kreativitetochvägledninguppenbarligenbehövsDet

kanuniversitetssektorninompågående nydaningsprocessenarbetet. Den ge
erfarenheter.uppslag ochvärdefulla

råd med erfarnatill sig knötUD ettkompletterandeEtt attarrangemang vore
sigdokumenteratbiståndssfären,utanförverksamma personer sompersoner

förändringspro-områden lyckats drivaochframgångsrika närliggandesom
tillkommerDetmed linjeansvar.Rådet fastskall inte egetett organvaracesser.

sådant erfaretdra fördelsittbiståndsansvariga själva ettattde taatt avansvar
rådetså upplöseserfarenheternakompletteranderåd. deinteHar nytta avman

omedelbart.

visionEn

länderna Häri de fattigautvecklingeninsats förvilja SverigesviskulleHur se
framtidsversion.en

sammanhanget. Mennågon i det globalainsatsvi inteKvantitativt gör stor
bistånd. Effektenlyckatexempelmönsterbildandegoda,insatserna utgör

vårinsatsområden med kompe-vältillkoncentration stämmerfrämjas somav
tens.
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Målen för de olika ansträngningama genomtänktavälär och fonnulerade.
Insatsema följs med intressestort de ansvariga och dem ställtav av som

till förfogande, utvärderas målendepengarna och erfarenheternamot uppsatta
fortlöpande impulser till förbättring biståndets innehåll,ger till utvecklingav

organisationen, till förändringar i bemanningen.av
Det är meriterande arbeta biståndet.medatt De resultatorienterade bis-

tåndsorganen skolexempelutgör effektivitet hårda krav prestation men
god belöning föredömligt arbete. En attityd och miljö harav utvecklat signy
ibiståndsorganen, entusiasm, arbetsglädje, Den individenutsattaengagemang.
i utvecklingslandet iär och i kafferummetcentrum SIDA diskuterar man

villkoren för den torkadrabbade bonden i Etiopien inu stället för de egna
semesterförmånema. Fältresultaten i fokus.är Chefema blandutesyns
projektarbetama. Andelen tid för utredningar, konferenser, seminarier och
internationella möten med västerländska biståndsfilosofiskaiexperter ämnen
har kraftigt minskat. Personalutbytet med övriga delar samhället är stort.av
Handlingsinriktade svenskar anlitas för förbättra de internationellaatt bi-
ståndsorganen. framstår återigenSIDA det effektivaste biståndsorganetsom
i den jämförelse etableras mellan de nordiska länderna, Hollandsom och
Kanada. våra biståndsorganI svårtett det hitta jämförelsemöjlig-av attvar
heter för del såverksamheten delade tvåarbetet ien avdelningarav man upp
med inriktning med geografiskt olika operationsområdensamma förmen att
jämföra effektivitetsutvecklingen allmänheten årligaden redovis-emotser-
ningen tävlingen.av

Intresset för livet i utvecklingsländerna är bland allmänhetenstort Hänt-där harute större upplaga iHäntän veckan.nu
Den svenske medborgaren gläder sig följa huratt hans fårstöd livsav-

görande betydelse Anders Svenssons arbete på det områdetsanitäragenom ute
i Messica i Mozambique mångaoch hur i byar efter och medtarman egen
kraft genomför modifierade, egentligen ytterligare förbättrade, lösningar.
Problemlösande har inlemmats i de dagliga arbetsrutinerna för UD ochegna

biståndsorgan.övriga För första gången arbetar ingen särskild kommitté till
vilken hänskjutit besvärliga plikter. någraMen finnsdet projektgrupperman
inriktade genomförande. Visst det fortfarande misstaggörs i arbetet, men

korrigerar. ocksåOch framgångarnanu uppmärksammas.reagerar man,
I mottagarländema gläds befolkningen resultaten samarbetet medav

Sverige. Sverige har fortsatt anseende. utveckladeDegott kontakterna leder
självgåendetill utveckling och samarbete efter det de inledande stödinsat-att

fasats Den kontaktenöppna biståndsorganenmellansema och detur. övriga
svenska samhället underlättar fortfarigheten.
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biståndet förs över-resultatenpraktiskaför deParallellt med intresset enav
utvecklingsbistånd.målen motiven förochdediskussiongripande ytterstaom

traditionellttidigareuppnås sätt änbättresyften annatdessaKan genom
utbildningkoncentrationskuldsanering,handeln,bistånd Underlättande av

infallsvinklar närfickdebattenalternativ Denytterligaredetfinnseller nya
hållfrån jordnärabäggevåra mottagarländer ochnågratillförladesden av

tals.tillsynpunkter kom
utförandefunk-ochmyndighetsuppgiftenskiljerBiståndsmyndighetema

detmellanuppdelningklarharUDupphandlas. Inomtionen, mansom
slagitharregeringenmyndighetsuppgiftema. Iochdepartementala arbetet man

katastrofhjälpenutvecklingsbiståndet,utrikespolitiken,hanteringen avsamman
invandrings-flyktingpolitiken.och

Sammanfattning

focus.biståndsapparaten, iinteU-världen,Sätt

medborgarenssvenskadeninte viktenGlöm engagemang.av

organisatoris-fråga synsätt äneffektiviseringen ärochFörnyelse nyaommer en
vikt.Personvalen störstaåtgärder. ärka av

kommittéer.ingabiståndsorgan. TillsättingaInrätta nyanunyanu

förändringsarbetet.basis iexpertis temporärUtnyttja extern

Sigvard Bahrke
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bi-Utvärdering och analys effektiviteten inomav
ståndsområdet

Dir. 1992:59

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-07.

Statsrådet Svensson anför.

Mitt förslag

biståndspoli-kommitté inrättas för utvärdering och analys inom detEn
området.tiska Arbetet skall syfta till regeringen underlagbättreatt ettge

biståndet biståndsadministratio-ochför den fortlöpande effektiviseringen av
nen.

Bakgrund

biståndsbudgeten budgetåret uppgårkommandestatliga för det tillDen
biståndsinsatsema14,5 miljarder kronor. Huvuddelen kanaliserasca av ge-

någon biståndsmyndigheterna, vilka SIDA denär Reste-största.nom avav
bidrag till internationellarande del huvudsakligen Sveriges finansiellaavser

och vissa FN-organ.organ
biståndet tidigare stödetbilaterala domineradeInom det SIDA tillgenom

biståndets formerde programländerna. takt meds.k. l förändrats, bl.a.att
SAREC,bildandet forskningsärskilda myndigheter för stöd tillgenom av

näringslivsbistånds.k. u-krediter biståndoch tekniskt BITS samtgenom
SWEDECORP, har ökat.stödet till länderna utanför kretsdenna

Även biståndet Sammantagetenskilda ökat.organisationer hargenom
i dag de statliga svenskaenskilda organisationerna % detför 20svarar ca av

biståndet.bilaterala
Oavsett vilka från sida användsoch organisationsformer svenskstyr- som

biståndspolitiken måleti och höjadet mottagarländernas utvecklingär att
levnadsnivå utgångspunktende fattiga folkens måste förhela tidensom vara

biståndet. biståndspolitikensdetta och tillika denI ligger utmaningstörsta
frågancentrala utvärdering biståndets måluppfyllnad.i all av
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mottagarlan-tillBiståndets framgång kopplingeni första handavgörs av
Samtidigt detSjälvhjälp.hjälp till ärdess graddets utvecklingsprocess och av

mångapåverkasframhålla utvecklingvälfärd ochviktigt landsatt att ett av
faktorer.andra

Åtskilliga samhällsekono-belysa degenomförts förmakrostudier har att
frågafrån slut-års bistånd u-Iänder. Ii-länder tilleffekternamiska 30 omav
biståndetifrågasätts allsvissaskiljer sig dessa studier Iavsevärt.satserna om
utveckling. Iekonomiskanågon på mottagarländernaspositiv effekthaft

haft sinbiståndet detpåpekas effektivt ochstudier kanandra attatt vara
mångaiefterkrigstidenu-länderna underbetydelse för utveckling i somen

perspektiv.längre historisktavseenden motstycke iär ettutan
angelägetbiståndspolitiska bakgrund detdenna allmänna ärSett attmot

bistån-effektivitetsfrågorna det svenskainomsöka vidga perspektivennu
bil. 85-årets prop. 199192:100budgetpropositionanslutning tilldet. I s.

kommittéorganiseratsärskilt sekretariat,86 jag föreslagithar att ett som en
frågor inrät-tvåårigt dessautvärdering och analysmandat, föroch med ett av

tas.
utvärderingar inomochövergripande analyserstrategiska ochBehovet av

biståndsområdet utredningar.flertalhar studerats ettav
SOUbetänkandeBiståndsorganisationsutredningen i sittföreslog

bistånd,bilateraltarbetsformer inom1990:17 Organisation och att ett myn-
utvärderingssekretariatfristående ochutrednings-dighetsövergripande och

underlag förkunnaSekretariatets arbete bordes. 192.skulle inrättas ge
utvärderingsverksam-denkomplement tillstrategiska beslut och utgöra ett

måste myndighet.finnas inom varjehet som
övergri-gälldesåg angelägnautredningenuppgifterDe mestsomsom

organisationer,flerautvärdering, överpande spännert.ex. teman somav
långsiktiga effekternadeallmänheteninformation till riksdagen ochoch om

kunnabehovbiståndet. Utredningen fann utvär-det svenska även attavav
biståndet övergripandedeliksominomoch ledningsfunktionernadera styr-

borde kunnautvärderingsverksamhetenmålen menade slutligen attsamt ge
biståndets organisation.förändringarimpulser till av

biståndsområdet utför-behandlatsUtvärderingsfrågorna harinom även
utvärdering ieffektivitet ochOm1990:63 Beslut-ligt Ds Brai rapporten

ingående och resultat-utvärderingensstudiebiståndet. Rapporten är aven
föreslåsbiståndspolitiska beslutsprocessen. Iroll i denanalysens rapporten

utvärderingsfunktion inrättas.fristående utrednings- ochatt en
års kom-regeringen i 1991grund föreslogBeslutMed Brarapporten som

särskilt sek-211990911150 bil. 11:2,prop.pletteringsproposition att etts.
390.rskr.förslaget FiU37,Riksdagen stöddeborde inrättas.retariat
Remissin-Beslut.våren Braremissbehandlades1991Under rapporten

synpunkter läm-bemötande. Deden i huvudsak gottettstanserna somgav
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nades sekretariatet förhållandegällde dess biståndsmyndigheternastill
utvärderingsverksamhet och det analysarbete andra bl.a. Riksre-som organ,
visionsverket, frågorbedriver i den offentliga sektorns effektivitet.om

Utredningsuppdraget

Biståndets effektivitet solidaritetsfrågaär central betydelse fören av
svensk u-landspolitik. Regeringens avsikt ytterligareär höja ambitio-att

område.detta Ett effektivt biståndetresursutnyttjande inom ärnerna sär-
skilt betydelsefullt med tanke det sikte människoratt i detar utsatta
fattigaste delarna världen.av

Den reformerade statliga budgetprocessen övergånginnebär tillen en
mål- och resultatorienterad styrning, vilken kommer förhållandetpräglaatt
mellan regeringen och myndigheterna. För de påverksamhetsansvariga alla
nivåer innebär såväldetta ökad självständighet vad gäller verksamhetensen
bedrivande ökade krav redovisa och utvärdera resultatenatt och ef-som
fekterna den aktuella verksamheten.av

Uppföljning och biståndsprogramutvärdering och -projekt välär eta-av
blerade biståndsmyndighetersinslag i svenska internationella bistånds-och

verksamheter. Ett fortlöpande erfarenhetsutbyte vad gäller metodut-organs
veckling och resultat ocksåäger bl.a. inom OECD:s Utvärde-rum, ram.

frånringsrapporter pågående och avslutade biståndsinsatser ingår regelmäs-
biståndsmyndigheternassigt i interna beslutsprocess.

Även biståndetden del kanaliseras internationella organi-av som genom
sationer, främst inom FN-systemet, och inte direkt bistånds-ligger inomsom
myndigheternas ansvarsområde föremålbör bli för utvärdering.

Det dennaär bakgrund den föreslagna kommitténsmot uppgifter börnu
preciseras. Fokus skall ligga frågorde omfattas regeringenssom av ansvar

påoch inriktas effektiviteten biståndeti biståndsadministrationen.och inom
Genom sitt börarbete kommittén bidra mål-till regeringens och resul-att

tatorienterade styrning biståndetinom utvecklas. Kommittén bör därför
och utveckla metoderpröva och modeller för utvärdering och analys bi-av

ståndets effektivitet lämna förslag till hur dessa bör användas isamt rege-
ringens biståndet.löpande arbete med Kommittén bör analysera huräven

från biståndsmyndigheternaregeringens behov oberoende utvärderingarav
och analyser kan tillgodoses.

särskilt intresseAv vidare biståndutvärderingarär till stöd för demo-av
kratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter övergång tillsamt
marknadsekonomi i mottagarländerna.

Mitt förslag bör inslag i regeringensäven arbete med ökaett attses som
effektiviteten i den offentliga sektorns utgångspunk-insatser. De allmänna
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bil.199192: 100årets prop.finansplanredovisats iför detta hararbeteterna
1.

förangelägnamin meningfrågeställningar enligt ärDe särskilda som
kategorier.in ihuvudsak delaskan ikommittén belysa, treatt

i detfrågor effektivitetenhuvudsakligenförsta rörDen innefattar som
bistånds-och destyrformernabiståndspolitiska dvs. bl.a.svenska systemet,

exempel kanpolitiska medlen. Som nämnas:
utvärde-ochresultatanalysarbete medhittillsvarandeErfarenheter av-

området.biståndspolitiskaring inom det
förutsättning-inkl.Biståndsadministrationens kompetensförsörjning,-

personal.awecklingochutvecklingför rekrytering, avarna
biståndskoordinering.Erfarenheter av-

biståndetsvenskafrågor effektivt det ärhurandra innefattarDen somom
exempelmålen. nämnas:uppnå Här kanuppställdamedel för deatt som

stöd-denkanmottagarländerna, hurisamhällsutvecklingDemokratisk-
biståndspolitikenförjas inom ramen

Kvinnobiståndets inriktning.former och-
utvecklingsbankerna.regionalai deSveriges engagemang-

utvecklingssamarbetesvensktriktlinjer förregeringensUppföljning av-
47-58.bil.198889:100prop.mottagarländernamed de afrikanska s.

och vilketutsträckningfrågor vilkenitredje kategorinDen avser om
Exempelisamhällsutvecklingbiståndet påverkar u-ländernas stort.sätt

områdefrågeställningar dettainom är:
produktion ochbistånd för inhemskvillkorenLeder utländskt till att re--

DiseaseDutchs.k.sursmobilisering försämras
år länderna30länder under ärbistånd fattigastetill jordens 30Sveriges --

årfattigaste 30fortfarande de 30 om
utveckling s.k.enskilda ländersbiståndets förbetydelseStudier av-

reviews.country
utveckling ibiståndet sektornsoffentligaför den mot-Vilken roll spelar-

och mark-biståndet mellanpåverkar relationernahur stattagarländerna och
nad

Arbetets bedrivande

tillsätts.föreslår kommittéjagangivna bakgrundenMot den att enovan
både bedrivatvå år. Kommittén skalltidsbegränsas till egetDess arbete bör

beställakunnasitt sekretariatanalysarbeteutvärderings- och samtgenom
forskningsinstitutioner,utförsfinansiera uppdragoch helt eller delvis som av

myndigheter enskilda.och
redovisa1993 till regeringenden september ett1Kommittén skall senast
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förslag hur mål-regeringens och resultatorienterade styrning inom bi-om
ståndsområdet kan utvecklas. Till grund för sitt förslag bör kommittén pröva
och utvecklamodeller för utvärdering biståndetsoch resultatanalys effek-av
tivitet redovisa erfarenheterna frå-hittillsvarande arbete med dessasamt av

inom biståndspolitiskadet området.gor
I anslutning härtill bör kommittén redovisa förslag huräven verk-ett om

samheten med övergripande biståndsområdetutvärdering och analys inom
bör påbedrivas längre sikt.

Resultaten kommitténs övriga arbete bör löpande redovisas förav rege-
ringen. Kommittén oförhindrad påkallatär den finner detta tillnäratt rege-
ringen redovisa frågorförslag i effektiviteten biståndet.i Kommitténom
skall härvid beakta regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga kommit-
téer och angåendesärskilda utredare utredningsförslagens inriktning.

Kommittén bör själv finna lämpliga former för hur resultaten dessav ar-
bete bör spridas till myndigheter, biståndsintresse-organisationer och den
rade allmänheten.

Kommittén bör kontakter och utbyta utvärderingsfrågorerfarenheter ita
med svenska myndigheter, organisationer biståndsorgan.och multilaterala

Kommittén skall i tillämpliga delar följa regeringens direktiv dir.
1988:43 till kommittéer angåendeoch särskilda utredare beaktande EG-av
aspekter i utredningsverksamheten.

Kommittén skall den 30 juni 1994 lämna samlad redovisningsenast en av
sitt arbete till regeringen.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
statsrådmyndigar det har till uppgift föredra ärenden internatio-attsom om

nellt utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter
tillkalla kommitté med högst elva ledamöteratt omfattad kommit-en av-

téförordningen 1976:119 med uppdrag utvärdera och analysera effek-att-
tiviteten biståndet,i det svenska

besluta sekreterare och åtbiträde kommittén.att annatom
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att

tredje huvudtitelns biståndsprogram,reservationsanslag C 3. Andra anslags-
Utredningarposten m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Utrikesdepartementet





Bilaga 2 113

sekretariatetsKommitténsBilaga och

sammansättning

Kommittén KAU:för Analys Utvecklingssamarbeteav

Titel FörordnandeNamn Funktion

15 maj 1993Ingemar Mundebo generaldirektör ordförande -

15civilingenjör maj 1993Sigvard Bahrke ledamot -
Månen ledamot okt. 1993Carlsson rektor 1 -

15ledamot maj 1993Gudrun Dahl professor -
15 maj 1993ledamotJohan Gärde generalsekr. -

ledamot juli 1993 31 maj 1994Rantzien ekon.dr. 1Marie Horn af -
15ledamot maj 1993Benny professorHjem -

ledamot 15 maj 1993överläkareSven Holmberg -
15ledamot maj 1993nationalekonomBo Karlström -
15ledamot maj 1993Britt-Marie Mattsson journalist -

ledamot 15 maj 1993sakkunnigTorbjörn Pettersson -
ledamot 15 1993riksdagsledamot majKristina Svensson -

Utvecklingssamarbete SAU:sekretariatet för Analys av

sekretariatschef dec.1994april 1993 31Claes ambassadör 1Sandgren -
sekreterare 1515 juni 1994tekn.dr. april 1993Olle Edqvist -
sekreterare 1994nationalekonom 1993 31 decEnrique 1Ganuza mars -

byräass. bitr. sekr. 15 19941993 16Anna Nilsson mars mars-
byråass. sekr.bitr. 1994 31 dec. 1994Kerstin 14Sandling mars -
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och begrepp3. DefinitionerBilaga

betänkande följande begrepp:använder i dettaVi

ändamålsenlighetBiståndets effectiveness vi studeradiskuterar attgenom
biståndsinsatsemanivån måluppfyllelse ord, effekternaeller, med andra avav

mål för insatserna;uppställdesrelation till dei som

ställaBiståndets efficiency vikostnadseffektivitet mäter attgenom
biståndsinsatsema relation till deiförbrukas idekostnaderna för somresurser

uppnådda effekterna.
Ändamålsenlighet alltså i effektivi-bildar kärnan detkostnadseffektivitetoch

också ibland betecknastäcker vadvi använder. Dettatetsbegrepp somsomsom
ändamålsenlig ochfb‘rdndringseffeldivitet. verksamhet kan inteEn vara

förändringsförmåga.saknarkostnadseffektiv denom

tiden,avgränsad iutvecklingsorienterad verksamhet ärProjekt t.ex.är somen
policyförändring.implementeringplan, ett av enprogram, enen

genomgång uppskattning denappraisal ochProjektbedömning är aven
genomförbar-finansiella och ekonomiskamiljömässiga,institutionella,tekniska,

påbörja eller interekommendationvisst projekt, inklusiveheten attett omenav
påbörja projekt.ett

identifie-består vilka projekten hanterasfaserde olikaProjektcykel genomav
implementering,programmering,budgetering,godkännande,bedömning,ring,

avrapportering.uppföljning,

följer ochdärmonitoring kontinuerligUppföljning är uppprocess manen
projekt.implementeringenmellanrummed jämna ettavrapporterar avom

följasinnehåller: variabler kommerspecificering deUppföljningen attsomav
informationmål, insamlingoch kostnader;resultati termer omavavupp

planerade ochskillnaderna mellananalysimplementering ochprojektets av
ochmellan planeradeuppnådda skillnadernavariabler; analysvärden av

resultaten; förberedelseförbättrauppnådda alternativ föranalysvärden; attav
avslutat.projektetslutrapport ärnärav
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Utvärdering evaluation aktivitet, där uppskattarär ex-posten man
målen.aktivitetens effekterresultat i relation till de formulerade Utvärderingen

skall granska den slutrapport bör lämnas samtidigt lärdomarnasom som
såvälinkorporeras i beslutsprocessen hos givaren hos särskiltmottagaren,som

vid bedömning framtida projekt.av

målsättning,Policyanalys kritisk undersökning tillväga-är en noggrann, av
gångssätt, biståndsområdetorganisationer, inomaktörer och sambanden dem
emellan.
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OrganisationersBilaga lärande och förändring

Tankefigurer organisationerom

förmåga våramentala bilder tankefigurerKollektiva har formastor atten- -
förstås.idéer vad verklighet och hur den skall En adekvat metaforärom som

eller bild i positiv mening debatt och därmed reformer och förändringar,styr en
Ävenföråldradfelaktig eller bild verkar begränsande och hämmande. vi ärom

så ändå våramedvetna bilden inte verkligheten formar denärattom upp-
språketfattningar och eller mindre medvetet. vi använder bildenOm tmer ex-

trädgård så får tvåskolan fabrik eller vi diskussionerolikaav som en som en
skolans uppgifter, möjliga och önskvärda förändringar.om

vårdominerande tankefiguren för organisationer iDen kultur individen:är
den tänkande och rationellt handlande individen där kroppens olika delar

frånoch huvudet. organisationsamordnas En organiskt helt därstyrs ettses som
de olika delarna organisationen, individerna och och ledsstyrsav grupperna

från huvudet,medvetna beslut ledningen i sin signalertur mottargenom som
utifrån.och information Med den hierarkiska och strukturerade synen

mål,organisationen följer uppfattningen organisationen har den haratt attett en
uppfattning och den har sin omvärld och sina uppgifter. Samtatt atten syn

måldetta och uppgifterna ledningen och uppdragsgivarenfinansiären-sätts av
instrumentellkorthet detta organisationen.ägaren. I är en syn

påverkar vårtsällan medvetna hurVi starkt denna mentala bildär sätt attom
arbeta inom med organisationer.och och Det kan dock nyttigt attresonera vara

begrunda de begränsningar denna dominerande tankefigur riskerar ledaattsom
till.

alternativ tankefigur nätverket. Med nätverksbild uppfattasEn är en
bådeindivider,organisationen aktörer i kapacitet ochsom en grupp egen som

binds inommedlemmar i undergrupper. Dessa organisationen till ettsamman
många bestårtvärförbindelsernätverk med och andra samband delssom av

formella band lön, beslut, delegering etc. minst lika mycketrapportvägar, men
institutioner, uppfattningar, organisationskultur och personliga lojaliteter.av

skulle bildlikt bikupa.Man kunna organisationen Varje bi vadvetsom ense
skall och självständigt för sitt arbete och berättar för degöras egetsom svarar

andra det finns honung.var
ellerVerklighetens organisationer naturligtvis varken det det andraär ena

bådauppvisar drag modellerna i varierande utsträckning. Deutan av svarar
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alltså blandad modell där den hierarkiska aspekten och nätverksaspektenmot en
kompletterar varandra.

finnsDet i alla väl etablerade organisationer viss fonden gemensam av
erfarenheter och etablerade sanningar vad kanbör inteoch kanbörom man

organisationskulturDenna mångagöra. i fallär starkaregemensamma en
styrande kraft de direkta fråninstruktionernaän ledning. Speciellt ien
organisationer med utpräglad nätverkskaraktär organisationskulturen viktigär en
kraft. Det finns i organisatoriskt nätverk formar och förändrarcentrum ettsom
inte dess arbetssätt, uppfattningar och De olikasynsätt. enheternaensamt är

bådesammanknutna med varandra i samverkan och konflikt. I organisationen
pågår det förhandlingständig tolkningar, strid mellan olikaen om grupper
eller individer och inflytande driva sina uppfatt-utrymme attom genom egna
ningar och idéer och försöka vinna stöd för dem.

sådanMed ocksåorganisationsbild beroendet omvärlden. Det ären syns av
i utsträckning de enskilda gåraktörernas erfarenheter vad och intestor av som
går i omvärldengöra skapar organisationens uppfattningar dess rollatt som om
och uppgifter.

Organisationers lärande och förändring

Organisationers lärande kan fonnaliserat eller informellt. formellaDetvara
lärandet organiserat och bedrivsär kurser, planeringskonferenser, instruk-som
tionstimmar Det har dock liten omfattning i de flesta organisationer. Denetc.
helt dominerande delen lärandet infonnellt och skapas de olikaärav av
aktörernas erfarenheter dessa till ledningen och andra enheter inär rapporteras

sålundaorganisationen och blir till eller mindre erfarenhet ochmer gemensam
kunskap.

Lärandet därför oupplösligt förenat medär organisationens förändring -
utgångspunktenlärandet och basen förär förändringarna och omvänt ger

förändringar upphov till organisationskunskap. viktigaDet för organisationen
naturligtvis inte enbart omvärlden och kunskapär förutsättningarna förom

arbetet framförallt samspelet mellan de handlingarna och omvärlden.utan egna
Det kunskapsinhämtandet och bygger förnuft.är suntmesta spontant

måsteDetta dock kompletteras med systematiskt arbete, grundliga studier och
arbete genomförts med metod- och specialistkunnande. Ju sammansatt,som mer
komplicerad, svårarestorskalig och utsträckt i tiden verksamhet detär, ären

dra goda och korrekta slutsatser den med hjälp lärande. Juatt spontantom av
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handling resultat,och ochmindre uppenbara sammanhangen mellan insatsär
i lärandet.arbetsmetoderbehövs systematik och vetenskapligamer
fördelar framförorganisation byggd nätverk harEn storaett ensom
speciellt i komplexa,gällerhierarkisk organisation det gäller lärande. Dettanär

frånsvåra förhållandena situationkraftigt tillsituationer, där varierar en en
hantering enligt sinVarje frihet utforma sinaktör har stor att egenannan.

små enligt central modelluppfattning kraven allt skalloch görasär att en
Flexibiliteten blir därför Det totalavisst centralt fastlagt schema.och stor.ett

delas inte hela organisa-kunskapsinhämtandet blir mycket detstort, avmen
sådärmed inte alltid lättinte centralt tillgänglig ochtionen. Kunskapen finns är

och värdera.att se
sådan organisation skallför spridningen kunskapen iFörutsättningen att av en

ellerinte har skäl aktivtfungera de kunskapsmottagande enheternaär attatt
kunskaperna. aktör i nätverkpassivt avvisa erfarenheterna och Om etten

ståroch erfarenheter i motsatsställning till denhans intressenupplever att egna
sprids iförändringsförslag nätverket kommer hankunskap och de attsom vara

intryck och förändras. kan medförakunskapen, Dettaovillig absorbera ta attatt
framträdandenätverkskaraktären kan ochorganisationer där är göra segt

uthålligt motstånd förändring hotande.lärande och upplevsmot som som
instrumentella organisationssynen organisationenhierarkiska,Med den -

så lärandet genomföran-individ där destrukturerad somses en processsom -
nivåernaverksamhetsansvariga ovanför itillenheterna ochde rapporterar en

nivå. Ledningenmed konsolidering varjestegvis rapporternaavprocess
fattardrar beslut skickar informationinformationen, slutsatser, ochanalyserar

Organisationenorganisationspyramiden. lär sig förändras.ochtillbaka ned i
frånalltså rapporteringupprepad cykel: analys;bottenLärandet är upp;en -

frånsystematiserad kunskap ned. kan karikeratinstruktioner och Dettatoppen -
Omfattningen sådanockså modell. lärandet begränsas imilitärkallas av enen

organisationenkapaciteten hosmodell den centrala enhetens kapacitet ochav
nivåerna.ordnadehierarkisktrapportering spridningför och kunskap delängsav

så lär sig och förändrasbikupaMed nätverkssyn organisationenen som --
utifrån sina speciella roller ochinom organisationenaktörerna hela tiden
ihopkopplade och hur mycket deförutsättningar. Beroende hur destarkt är

så erfarenheter och kunnandeinteragerar med andra aktörer, överförs impulser,
två aktörer interagerar,nätverket. starkare kopplingeninom Ju ochär mer

alltsåsprider sigKunskapenkunskapsöverföringen.desto bättre fungerar
ellerförbindelserna. Isolerade starktintensivastsnabbast längs de använda

alltså utvecklas sittkommaspecialiserade enheter inom organisationen kan att
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håll och öka sin dela de andrasärart enhetemas utvecklingäneget attsnarare
och kunskapsinhämtande.

såledesMed nätverksorganisation blir den uppgiften för ledningenstoraen
inte lära organisationen frånsprida kunskapatt att utantoppen, attgenom
lära organisationen frånförbättra kunskapsspridandet de enheterattav genom

tillhar de behöver kunskapen frånoch framförallt de genomförandesom som
dåenheterna till ledningen. Vad krävs det för ledningen skall kunna sigatt ta

den kunskap finns Någraspridd i organisationen förutsättningar börsom som
uppfyllda ärvara

aktivttillräcklig kapacitet för söka informationen och för absorberaatt attupp-
måsteden. måsteDet betonas informationen sökas aktivt det finns iatt ett

nätverk inte inbyggda starka motiv för de olika enheterna använda tid ochatt
kraft sprida kunskap;att

påkapacitet för informationen och i interaktiv medatt attreagera en process-
de berörda enheterna aktörerna i nätverket förslag till förändringar ochge
åtgärder. Detta förstärker kraftigt kunskapsinhämtandet det är när
kunskapen används och leder till förändringar den blir intressant försom
aktörerna;

kunskapsprocess hos ledningen inte bara integrerar ochen egen som-
frånsystematiserar den insamlade kunskapen de genomförande enheterna,

framförallt initierar frågorundersökningar de övergripandeutan som av som
ledningen har för och engageradäransvaret

vårasista punkten tvåDen särskilt viktig för förslag i betänkandet.är De
organisationstolkningarna Frånleder till olika förändring i organisationer.syn

organisationen rationell, centralt styrd monolitisk enhetsynen som en
organisationen tänkande och rationellt handlande individ härledssom en

uppifrånförändringar och utifråneventuellt styrdasynen som processer.
Detta har för kritik.synsätt I bidragen till Maktutredningenutsatts ett av

skriver Nils Brunsson och Johan ReformperspektivetsP. Olsen: tolkning av
förändringar rationella val och organisationer instrument förankratärsom som
i hierarkisk ledarskap och makt. förutsätterDetta synsätt atten syn
reformatörema har organisationsrätt, dvs. de kan fatta auktoritativa, bindandeatt
beslut förändra slåorganisationer och harde makt eventuelltatt att attom ner
motstånd. fråganUppmärksamheten kan därmed koncentreras till hur fattarman
riktiga beslut. Genomförandet beslutade reformer relativt oproblematiskt.ärav
Reformperspektivet del rationell och instrumentell tradition iär aven en

mångårigorganisationsforskningen. Trots kritik denna traditions grund-av
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läggande förutsättningar den fortfarandeär rationellastark. perspektivetDet har
också livet.stark ställning för ochdet politiska ekonomiskaen som norm

utgångspunktMed från nätverksbild blir förändringaren synen en annan
i individbild.än Den främsta måste dåförändringartill delssökasmotornen

i organisationens växelspel med dåomvärlden framföralltoch med kundema,
dels i nätverkets inre förändringar resultat förhandling och strid mellansom av
olika intressegrupperingar och individer.

Statliga organisationer biståndsorganisationeroch inte minst iblandsägs- -
omöjliga förändra,tröga, ohörsamma, villigainte lyssna kritik.att attvara

Det kan uppfattas organisationerna inte styrsignaleratt och intesom reagerar
sig regeringens eller departementets svårtinstruktioner. förståtar Detta är att

utifrån instrumentellt perspektiv och leder lätt till inkompetensförklaringar,ett
konspirationstänkande eller kritik organisationsledningen för dess bristandeav

och lojalitet med uppdragsgivarna och i sista hand skattebetalarna.ansvar
Sedda med nätverksperspektiv organisationers förstå.är tröghet lättareett att

Utifrån styrda eller ledningsinitierade organisationsförändringar i starktett
decentraliserat nätverk, där de enskilda handläggarna eller handläggargrupperna
har givits och betydande makt, inte sällan effektivtstora möter ettresurser
motstånd. förmågaCentrums motståndetbryta ned det begränsad, iatt är
synnerhet de riktlinjerna inte väl vad de enskildamotom nya svarar som

biståndets mål. sådantaktörerna uppfattar I läge tenderar organisationenettsom
sluta sig och sig inblandning.försvaraatt att mot yttre

Brunsson och Olsen: Makten1 reformera 1990, sidatt 13.
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BiståndetsBilaga effektivitetsfrågor

Det finns studier effektivitetsbegreppet biståndsområdet.inom kanskeDenav
beslut.‘genomgångensystematiska i Bragörs Ds 1990:63, Rapportenmest

konstaterar det finns förståelseallmän begreppetatt ellerären av som mer
mindre med bra. Författarna till bestämmer sig förrapporten attsynonym
använda följande effektivitetsbegrepp:
a Inre effektivitet: kostnadseffektivitet, sakergöra rätt sätt,att attgenom

möjligtså fåförbruka resurser som
b ändamålsenlighet,Yttre effektivitet: saker,göra relevantarätt sättaatt upp

mål;3
c Förändringseffektivitet: förmågan i tid och med minstarätt resursinsatsatt

genomföra nödvändiga förändringar.
Rapporten diskuterar förtjänstfullt frånantal fallstudiersätt deett olikaett

biståndsmyndighetema.svenska Emellertid måttbara ellerpresenteras grova
uppskattningar de olika effektivitetsbegreppen.av

såsomdiskuteras effektivitetsbegreppetHär nedan det används inom olika
vetenskaper. Tonvikten ligger här nationalekonomin eftersom det inomär

bådedenna vetenskap begreppsapparat och metodologi kring utvecklingen,som
dess orsaker och blivitsärdrag, har utförligt utforskade.mest

Effektivitetsbegrepp inom nationalekonomi

stårInternationellt Robert Does AidCassens Work kanske för det mest
effekterbiståndetsomfattande försöket analysera studieCassens försökeratt

effectiveness,mäta ocheller bedöma developmental dvs. den effektivite-yttre
enligt redovisade katcgoriscringen,den biståndets ändamålsenlig-ellerten, ovan

nåhet för utvecklingseffekter. studieTonvikten i Cassens ligger deatt
makroekonomiska biståndet.effekterna av

På år har Howard White analyserat makroekonomiska effekternadesenare
biståndet teoretiska studieroch empiriska sambandet mellanav genom av

Bra beslut. Om effektivitet och utvärdering biståndet, Dsi 1990:63.
påEfficiency engelska.

påEffectiveness engelska.

Cassen, R. alz Does Aid W0rk, Clarendon Oxford,et Press, 1987.
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biståndbistånd sparande,alternativt och andra makrovariableroch tillväxt som
offentligassåväl omfattandeWhitesinvesteringar konsumtion privataoch som

Någoteffektivitet. förenklatvad kalladesarbete fokuseras kring yttresom ovan
något samband mellansammanfattas direktskulle Whites arbete kunna attsom

svårtbistånd olika makroekonomiskabevisa med hjälpoch tillväxt är att av
omständigheter, bevisa olikaberoende övrigamodeller. kanDäremot man,

såvälbistånd offentligamakrovariabler nämligenoch andrasamband mellan
konsumtion sin harsparande, iprivata investeringar, tur,som, en merasom

påverkan tillväxten.direkt
Likaså innebördenperspektiv har Bohm diskuteratteoretiskt Peterett avur

efiektivitet,samhällsekonomisk vad med uttryckdvs.begreppet menas somsom
resursallokering, national-samhällets optimaleffektivt utnyttjande resurser,av

osv.‘ så möjligtEffektivitet betyder liteekonomiskt slöseri att resurser som
återstårmöjliga förproduktion varföranvänds för given mesta annanen

försöka beaktaperspektivet syftar tillproduktion. samhällsekonomiskaDet att
konsumerasi princip allt produceras ellerindividers värderingaralla av som

situationeravseenden. ekonomii materiella Endvs. inte enbart rent genererar
konsumentproducent kan detsamhällsekonomiskt effektiva ingennärärsom

måstenågon ord: Samhälls-därvid det Med Bohmsbättre sämre.utan att
hushålla med knappa Dennaekonomi handlar främst att resurser. resurs-om

fördelningarvälja mellan olika alternativatvingasknapphet innebär att avman
produktionsområden fördelningarmellan olikaolika samt avresurserna

sådana föränd-finns]samhällets medlemmar. [Detproduktionsresultatet
fåråtminstone någon enligtdet bättrei ekonomin innebärringar att egensom

sådanafår möjligheterna tilluppfattning andra det Närsämre.utan att
allokeringuppenbarligen fördelning ellerföreliggerförändringar uttömts, en --

någon får detproduktionsresultat inte kan ändrasoch utan attsomresurserav

åren publicerat antal artiklar just deunderHoward White har de senaste tre ett5 om
frågeställningar här berörs, tex.:som

D.Phil University ofImpact of Development Aid, thesis,H.: The MacroeconomicWhite,
Oxford, 1990.

Impact An Overview of the AidKnow AboutAids MacroeconomicWhat do We-
International Development 42,Debate, Journal of 119-224, 1992.Effectiveness pp.

The Journal ofof Development Aid: A Critical Survey,Macroeconomic ImpactThe-
Vol. No.Development Studies, 1992.28, 163-240,pp.

Förlag, uppl.,Samhällsekonomisk effektivitet, SNSBohm, P.: 4:e 1990.6
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Sådanasämre. allokeringar det kan mångafinnas kallas paretooptimala eller- -
allokeringar.samhällsekonomiskt effektiva

En rad villkor skall emellertid uppfyllda för resursanvändningenattvara
ekonomiskall paretooptimal i Denna fonnella grund kallas perfektvara en

ekonomi ingenutgör approximativ beskrivning verkligheten. Den ärmen av
utgångspunktpraktisk för analys verkligheten, frånavvikelserna denen en av av

perfekta ekonomin. Följande avvikelser förhindrar marknadsekonominatt
uppnårautomatiskt samhällsekonomisk effektivitet: effekter biverk-externa

ningar konsumtions- eller produktionsaktiviteter, den förorsakandeav som
inte hänsyn till; kollektiva varorparten och tjänstertar kanvaror som

konsumeras flera konsumenter någonssamtidigt konsumtion minskarutan attav
möjligheten för andras konsumtion; branscher med avtagande styckkostnader;
jämviktsbrist; imperfekt frånkonkurrens avvikelse antagandet antalet köpareatt

såoch säljare ingen enskildär beteendeenhet sittstort att agerande kangenom
påverka prisema; imperfekt information om priser, egenskaper ochvaromas
existens. Samhällsekonomisk bådeeffektivitet omfattar den inre och den yttre
effektiviteten.

Ett biståndsamhällsekonomiskt effektivt skulle såväluppfylla krav inre
består biståndeteffektivitet. Ytterst överföringyttre tjänstersom av en av varor,

ocheller såfinansiella I fall kan produktionen och användningenresurser. av
biståndet Bigstenparetooptimal villkor enligt fotnot 8 uppfylls. Arnevara om
har formaliserat denna betrakta biståndansats och iatt dengenom som en vara

P.7 Bohm, cit., sid. 16-17.op.
Enligt Bohm: Starkt8 komprimerat och schematisktmycket kan dessa villkor sägas

innebära varufördelningenatt i ekonomin sådanskall den preferensbestämdaattvara
utbylbarheten mellan olika de marginella substitutionskvoterna blir lika för allavaror
konsumenter och dessutom lika med den produktionstekniskt bestämda utbytbarheten
den marginella transformationskvoten, i sin skall identisk för allatursom vara
producenter. ... dessa villkor kan uppfyllas automatiskt i viss marknads-typen av
ekonomi. Denna karakteriseras effekter, kollektivaatt externa och tilltagandeav varor
avkastning saknas flertalskonkurrens,samt att tillräcklig information och marknads-av
jämvikt föreligger. P. Bohm, cit., sid. 43.op.

Bigsten,9 A.: Vad år effektivt bisténd, i C. Andersson, Heikensten och S. de
Vylder: Bistånd i kris bok svensk u-landspolitik, Liber Förlag, Stockholm,en om-
1984.
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ovan. Biståndsvärldensenligt fotnot 8följafortsatta analysen resonemanget
ifrån sådanlångt situation. Mot dennapraktiken,befinner sig, iverklighet en

biståndet försökeffektivitetsanalyssamhällsekonomiskbakgrund blir ettaven
så hög möjligt.effektivitetenmedelfinna de göratt somsom

tvååtminstone det första,problem. Försådant innebärangreppssättEtt
bistånd. Utgångspunkten förnår vissjämvikt medsystemet summaen

så småningom självbiståndet avskaffa sigbiståndsgivning bördäremotär att
samhällsekonomisktekonominsituation därbärluaftighet. andra, ärdetFör en

redovisa sinahar möjlighetindividerna öppeteffektiv förutsätter attatt
Biståndet olikavärderingar. innebärsom naturligtvis baseraspreferenser att

sådanresursöverföringar. Ikring vissatill varandraländer relateras typer enav
olika preferenserkonfronteras medhändamycket välsituation kan det att man

länder. nåssådan optimala situationerkan olikafrån situationInförolika en
till. Vidare kanhänsynväljerpreferenssystemvilketberoende att taman

påverka ochellerbeslutsfattarengivaren inriktasbiståndspolitiken hos att
uppståsådan situation kan närpreferenser. Enförändra mottagarens man

villkor förbistånd konditionalitetskravmedpolicyinriktat attanalyserar som
utbetalningarna.effektuera

biståndet tillförockså användning rättatänka sigMan kan attaven
biståndsrelationeffektivitet.från samhällsekonomisk Enoptimalavvikelser

resursöverföring.samverkar vidsamhällen,länder,olikainnebär att en
så i ickehamnarsådan skapassamverkanunderSituationer kan att manen

Sådana kanineffektiva. situationersamhällsekonomisktparetooptimala lägen
redovisa-för effektivitetuppstå uppfylla de kravhinder förföljdtill att somav

marknadsimperfektionertekniskakan beroi sinochdes turovan som
styckkostnad-tillhandahållandet fallandekollektivaexterna effekter, varor,av

ökade statsinkomsterbehovkorrektioner föderEkonomisk-politiskaer. av
produktionenfinansieringeffekter,positivasubventionering externa avavex.

medbranscherunderskottet ifinansiellatäckning detkollektiva avvaror,av
sådana samtidigtintäkter störastyckkostnader. skapaAttfallande utan att

bistånd kan analysenfrån är ytterligareutgångspunkt antagandetMed att10 en vara
visavitill olika länder,på olikatillolika vägar:föras vidare en varagrupper,en vara

några alternativ.för nämnagivaren, attandra mottagaren versusvaror,
deoch harfackspråk. kan hapå Givarna ochindlfferenskurvor, mottagarnaOlika11

tvånår olika jämvikts-leder tillpreferensfunktioner, vilket att systemetfacto olika
till.på hänsynpreferenserberoende vilkapunkter tarman
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någotekonomins funktionssätt i svårt. Biståndetavseende blir kan här spela en
katalytisk roll för fråntill avvikelserrätta samhällsekonomisk effektivitet.att

Miljöbistånd biståndbraär exempel används för subventioneraett attsom
effekter. Miljöförstöringen till följd vissexterna produktion kanav en ge

upphov till negativ effekt vissa individers konsumtion ochellerexternen
Åtgärdernaviss produktion. för tillrätta de negativa effekterna kan bliattannan

föremål biståndssatsning.för en
Kollektiva och sådanatjänster är ytterligare konsumentervaror varor som

kan dra därmed minska den mängd disponibelnytta förutan är andra.av som
Rättsväsende, domstolar, bekämpning smittospridande organismer, kapacitets-av

åtgärderoch institutionsuppbyggande någraär exempel kollektiva varor som
föremål biståndsinsatser.med fördel kan bli för

Vissa företag eller verksamheter i produktionsintervall medettopererar
sjunkande styckkostnader efterfrågangrund liten ocheller betydandeav
stordriftsfördelar. sådanaTypiska exempel verksamheter kommunika-är
tionerna telefon, järnvägar. sådanFörlustema i situationpost, kanen vara

effektivitet.förenliga med samhällsekonomisk Biståndsfinansieringen av
sådananödvändiga investeringar i branscher kan underlätta situationen.

frånAvvikelse samhällsekonomisk effektivitet också uppståkan följdsom en
beteendeimperfektioner, nämligen jämviktsbrist, imperfekt konkurrens ochav

imperfekt information.
Jämviktsbrister upphov till statliga prisregleringar eller privata pris-ger

överenskommelser. hållaMan kan i stället för priserna jämviktsnivån,underatt
bibehålla marknadsjämvikten och införa subventioner och transfereringar.
Bistånd täcker helt sådanaeller delvis behovet subventioner ochsom av
transfereringar kan följaktligen bidra till ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Brist imperfektkonkurrens konkurrens inom viss sektor leder till atten
produktionen inom sektorn blir för liten och kostnaderna för produktionenatt
blir för höga. De samhällsekonomiska effekterna konkurrensbegränsningamaav

Biståndspolitisktofta betydande. biståndssatsning-borde undvikaantas vara man
imperfektionerorsakar såalternativt rikta insatserna imperfektionernaattar som

minskar eller helt försvinner.
Inför uppkomsten imperfekt information biståndetkan slutligen, utöver attav

uppstårundvika den biståndssatsningama,konsekvens bidra tillatt som en av
information har karaktären kollektiv fram t.ex. offentligatt tassom av vara

För avgöra vilka verksamheter från12 år lönsammaatt samhällsekonomisksom
synpunkt krävs komplicerade investeringskriterier.

5 I4-0965-
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lagstiftning,informationsproduktion, konsumentupplysning,varutester,
utbildning, fält det s.k. förvalt-Standardisering, med andra 0rd brett inomett

ningsbiståndet.
biståndSammanfattningsvis: samhällsekonomiskt effektivtärett som

kostnadseffektivitet. Allokeringenuppfyller krav inre effektivitet av
biståndsresurser både konsu-givarsidan producent och mottagarsidan

Biståndetment effektiva. kanska efter samhällsekonomisktsträva att vara
frånför hos till förefintliga avvikelserdessutom användas rättaatt mottagarna

effektivitet.villkoren för säkra samhällsekonomiskatt
bistånd ha hafthar vuxit fram under 1960-, 70- och 80-talen verkarDet som

Biståndssatsningamainriktning. framförallt inriktats utökahar attannanen
oförändradproduktionsmöjlighetema antingen ökad produktion medgenom

teknisk utveckling eller ökad mängdmängd produktionsfaktorer genomav
som i sinproduktionsfaktorer. expansion produktionskurvanEn turav

produktionstekniskt bestämda utbytbarheten den marginelladenrepresenterar -
ståtttransformationskvoten i för ansträngningarna.har centrum

nåttutgått ifrån har tillgängligaGivama har mottagarlandet högstaatt
Biståndets dåproduktionsmöjligheter. roll har varit vidga dessa möjligheter.att

långtVerkligheten emellertid ofta Mottagarländerna befinner sigär en annan.
från tekniska marknadsimperfek-transformationskurvan konsekvenssom en av

produktions-tioner ocheller beteendeimperfektioner. Ansträngningarna utökaatt
ocksåmöjlighetema automatiskt förbättrar sininnebär inte att mottagaren

uppnår välfärdsnivå.ocheffektivitet följaktligensamhällsekonomiska högreen
Biståndssatsningarna tillskulle effektivare de inriktades rättaattvara om

såväl såmarknadsimperfektioner beteendeimperfektionertekniska attsom
sig produktionsmöjligheter tillgängliga förmottagarlandet de ärnärmar som

frågai för existerande produktionsfaktorer.landet inom ramen

inom andra vetenskaperEffektivitetsbegrepp

effektivitetföretagsekonomiskföretagen använder sig kriterietInom somman av
likställs Kriteriet för lönsamma investeringar detmed lönsamhet. är att

modeller förGenom användning välfärdsteorin och spelteori kan utveckla13 av man
påbiståndets effektivitet beroende fördelningen mellan olikabedöma mottagar-att

välfärdsteorin Göran Holmqvist: RecipientIänder. För användningen t.ex.av se
Efficiency Lic. Dissertation,Government Policy Failures and of Aid, Unpublished

University of Stockholm, December 1992.
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diskonterade nuvärdetvärdet samtliga de kostnader åvilaroch intäkterav som
noll.respektive tillfaller det investerande företaget skall större änvara

Inom socialantropologin begreppet utgångspunktutveckling sin i lokalatar
definitioner meningsfulla och tillfredsställande arbetsuppgifter, rättvisaav av
relationer ekonomiskt utbyte, samhörighet och fördelning och rättvistettav av

system.politiskt fråganDen kretsar kring förutsägbarhet i tillvaron,om om
vad det goda livet. påverkarHur förändringenär människornas möjlighetersom

långaförsörja sig i det loppet och levaatt värdigt liv Effektivitetenatt ett
handlar biständsverksamheti praktisk få målenatt med destämmaattom
upplevda biståndsmottagarebehoven hos har kultur och leversom en annan
under mycket speciella omständigheter. I den analystermer presenterasav som

handlar det maximera detvälfärd livetgodaatt medmottagarensovan om
utgångspunkt från människornas mottagarnas definitioner sina behov.egna av

Inom juridiken används begreppet rättvisa: alla har det lika den faktiskaatt
fördelningen välfärden, ocheller har lika chans alla ska haav samma
möjligheter. liknarBegreppet innebörden i samhällsekonomisk effektivitet.
Enligt Lars Hultkrantz fullständig rättvisa inte sådant tillståndär önskvärd. Ett

erhållaskan inte gratis, har pris en kostnad. fråganDen avgörandeutan ett är
rättvisa.vad tillräckligärsom

Inom sociologin tvåförekommer påminnerbegrepp effektivitet:som om
legitimitet och funktion. Samhällsordningens legitimitet baseras antingen den
enskildes känslor, värderingar och religiösa trosuppfattning ellerochegna

konsekvenser.ordningens förväntade Alltså ordningens inre ochexterna yttre
effektivitet enligt kategoriseringen inledningsvis.

bestårEtt socialt strukturer och dynamiska faktorer ochsystem av processer.
De dynamiska faktorerna och funktionellaär de bidrar tillprocesserna om

bibehållande och utveckling medan disfunktionell gårsystemets alltär som

Intemräntan för investeringsprojektet skall14 överstiga kalkylräntan är sättett annat
säga sak. Se E.att Gramlich: Benefit-Cost Analysis of Government Programs,samma

Englewood Cliffs, 1981.

Diskussionen15 utvecklas i Gudrun Dahl: bistándetsOm Iyssnandet grundsom -
Socialantropologiska pá bistånd,perspektiv effektivt SAU, decemberett 1993.

Hultkrantz, Lars: Offentliga16 nyttigheteri Bo Södersten red.: Den offentliga
sektorn, SNS Förlag. 1992.

Weber, M.: Wirtschaf17 und Gesellschaft, Grundriss der Verstehenden Soziologie,
C. B. Mohr Paul Siebeck, Tübingen, 1956.
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Återigeneffektivitet.‘8 begrepp näraärintegration och ettsystemetsemot som
den inre effektiviteten.besläktat med

ibärkraftigheten centrala begreppetdetekologiekonomisk ärInom
nödvändighetkräver medbärkraftig utvecklingutvecklingsprocessema. En en

krav förtillräckligtkannaturkapital. Vidarestock sägakonstant ettattmanav
bibehålls ellernaturkapitalstockenbärkraftig utveckling är att sammaen

nuvarande.nivå denhögre än
mikropaleontologermikrobiologer ochblandevolutionsforskningenInom

överlevnadsförmåga ellerbästavad gällereffektivitetsbegreppförekommer ett
vid diskus-viktigtbegreppadaptation omgivningen. ärtill Detta är ett som

vidspecialisation ochoch ärtypsionen kring tempo parameterarters enav
evolutionshastigheter.mätningen av

omvandlarekologin diskuterar ekosysteminomNär systern som.somman
energibaseradeflektivitet mellanbiologisk kvotendefinierasenergi, som

totala energinandel dennäringskedjanolikaproduktion i steg somavav
andra. inomenergins kretsloppfrån Materians ochtill detöverförs ett steg

effektivitetsmätningama.förbildar grundenekosystemet
vetenskaperinom andraeffektivitetsbegreppetöversiktenhär kortaDen av

ochlösningardefinitionerinte finnsdels det accepterasvisar att som
mycketsom irättvisaför begreppenmed undantaggenerellt, dels att

ocheffektivitet legitimitet effektivitetenochpåminner samhällsekonomiskom
i inledningensig vadvetenskapernade andramätningar inom närmardess som

inre effektivitet.definierades som

SociologyiTheoryof SystemicPosition and ProspectsT.: The PresentParsons,18
York,Sociology, NewTwentieth 1945.ed: CenturyGurvitch and W. E. MooreG.

Action, New York,of Social 1937.Structure~
andEnvironmentLinking the NaturalKáberger, TrendsT.: RecentFolke, C. and19

Kåberger Natural Environ-red.: Linking theFolke and TomasEconomyi Carlthe
Academic Publish-Group, Kluwerfrom the Eco-EcoEssaysand the Economy:ment

London, 1991.ers,
Ecology, EcologyTrophic-dynamic Aspect of 23: 399-418,R.: TheLindeman,20

1942.

York,and Co., NewEcology, Freeman 1990.Ricklets, R.:21
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Biståndseffektivitet

Något särskilt effektivitetsbegrepp har hittills inte utvecklats inom bistånds-
området. Samhällsekonomisk effektivitet enligt de grundtankar presentera-som
des torde brautgöra grund för strukturera olika alternativ införovan atten

Ändamâlsenlighetpolicybeslut. och kostnadsefiektivitet bör tillgöras centrala
begrepp i uppbyggandet för säkra kvalitet och effektivitetett systern ochattav
därmed basen förutgöra resultatstyming.stramareen

Naturligtvis skulle kunna biståndssystemetsig frånnärma andraman
utgångspunkter Ärän efter samhällsekonomisksträvan effektivitet. biståndeten
rättvist, eller legitimt, eller funktionellt, eller bärkraftigt ocksåDet relevantaär
frågeställningar inför analys verksamheten.en av

Effektivitetsgranskningen biståndssystemetskan riktas olika komponen-mot
kanSystemet beskrivas med hjälpter. olika variablerdimensioner, nämligen:av

mottagarland, svensk myndighet, kanal för insatsen genomförare, sektor
biståndsprodukt makroekonomisk funktion, slutmottagare. Följande definitioner
gäller:

Mottagarländer. Biståndet slutmålhar insatser i antal olika länder,ettsom
både och icke programländer. Länderna kan vidare efterprogram- grupperas
region.

Myndighet. Biståndsbudgeten fördelas olika svenska myndigheter:genom u-
avdelningen UD, SIDA, BITS, SAREC, SvedeCorp. U-avdelningens
myndighetsspecifika funktion handläggning och beslut beträffande multilateralt
bistånd uppmärksammas.

ÖverföringenKanal. biståndet till slutmottagaren sker olikaav genom
kanaler: bilaterala mellanstatliga nåravtal statlig organisationsom en som

bådeslutmottagare, ministeriet, myndigheter och statliga företag; statliga företag
slutmottagare ocheller i Sverige borde kanske särbehandlas, multilateralasom

FN-systemet, Bretton Woods-institutioner, regionala banker, enskilda
bådeorganisationer svenska, internationella nationella ioch mottagarländema,

företag svenska, nationella i från bådetredje landmottagarländema, och u-
landsbaserade.

Biståndsprodultt. En givares biståndsystem producerar insatser i antalett
mottagarländer och regioner inom Sektorerolika kansektorer. definieras
olika förslagsätt. Ett kan enligt direktföljande: produktiva jordbruk,utse
industri, infrastruktur, sociala sektorer utbildning,hälsa, socialförsäkring,
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rätt, kompetens-förvaltningbank, försäkring, offentligtjänstesektor handel,
policybistånd.uppbyggnad,

grunden tillvariabel läggaMakroekonomisk funktion. Denna att enavser
olikabiståndets hanteringeffekter och tillmakroekonomiskaanalys typeravav

funktion debiståndsflöden denberoendevid beslutstillfället, somav
särskilja följandedärförekonomi. kanuppfyller i Man typermottagarens av

administration,löner, drift,kostnaderkonsulter, lokalafinansiering: externa
förbåde kallasprogramforrnvaror, denlokalproducerade import somgenom

skuldopera-projektprogram, kreditmekanismer,olikaimportstöd och genom
tioner.

region kanocheller i vissvisst landSlutmottagaren iSlutmottagare. ett
variabelanalys dennaprivata sektorn. Enoffentliga eller dentillhöra den av
sektorn,alternativt den privataförstärkningenbelyser diskussionen statenavom

crowding-out&quot;crow-debattenoch marknadsambandet mellan samtstat om
insatser.biståndsfinansierade Figur 1olikading-in-effekter typer avav

biståndssystemet enligtpresenterar ovan.
biståndseffektiviteten debegreppsapparatför denna avgörsInom avramen

dimensionernaresultat de kombineradesin blireffekterna vilka itotala tur ett av
bådenödvändiga för förklaradimensionernaochenligt Var är attavenovan.

påverkas olikakanändamålsenlighet kostnadseffektivitet och dessaoch av
axlar redovisas i figurdealternativ och av somvar en

Ändamålsenligheten biståndeti till landetexempel.konkretbaraFör att ettge
biståndet, kanalmyndighet denpåverkas levererarvilkenX avsomav

produkt myndighetenden sektorväljer för leveransen,myndigheten av som
biståndetmakroekonomisk funktion ärverksam den avsettär typ somavav

både ochfinns vinsteri mottagarlandet. Detslutligen, Slutmottagarenför och, av
olikaberoende olika kombinationer Deeffektiviteteniförluster ovan.

ändamålsenlighet kostnadseffektivitet.och olikaolikakombinationerna har
produkt,också viss sektorinriktaseffektivitetenanalysenMen kan enav

vissfunktionen,makroekonomiskamyndighet, den andraviss eller enenaen

är tänkbaraorganisationerenskildademokrati rättigheter,Katastrof, och mänskliga22
variabeln.utvidgningar av

importbetraktasskulleFinansieringen kunnakonsulterexterna23 men p.g.asomav
praxis har valtinternationellenlighet medkvantitativa betydelse ifunktionens samt

särbehandla den.att
blandadesektornsåväl offentliga den privatainomfaller denInsatser24 somsom

bör prövas metodologiskt.insatser
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kanal eller slutmottagare. Dimensionema variablematyp kan ävenen av
tvåkombineras enligt eller flera axlar i figuren

Metoder syftar biståndseffektivitet,till åtgärdermäta ellerattsom antassom
öka effektiviteten, måste biståndssystemetshänsyn till multidirnensionellata
karaktär. Utredningen har genomfört biståndseffektivitetenantal studier därett
granskas enligt denna analysstruktur. Man har kombinerat olika iaxlar princip
alla i länderstudiema, har analyserat axel INKA-metoden,i detaljsex man en
internadministrationens kostnadsandel hos olika myndigheter, har studeratman

någonalternativ i katastrofbiståndaxlarnaett biståndsprodukterna.blandav
Allmänt gäller för kunna sig effektiviteten biståndssatsningatt iatt yttra om en

påverkaocheller öka dess effektivitet bör hänsyn till de olika dimensioner-tas
Variabler identifierats Slutsatser bara berör delarsom systemetovan. som av
saknar allmän giltighet.

biståndetsFramtida studier effektivitet bör efter vidgasträva kunskaper-attav
mekanismer och faktorer påverkar ändamålsenlighetendirekt ochna om som

kostnadseffektiviteten.
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Bilaga Utländska erfarenheter utvärderingav

Denna bilaga fylligareär redovisning nationellaurval och multilateralaetten av
utvärderingssystem och kompletterar kapitel olikaDe avsnitten olikaär till
uppläggning ambitionsnivå.och Redovisningen bygger insamlat material och
intervjuer vid sekretariatsbesök under hösten 1993.

Danmark

biståndet nåddeDet danska %-målet 8.3001 1992 milj Dkr uppgåroch 1993
till 1,02 % BNI. Därav det biståndetmultilateralautgör 47 %. Man harav
ambitionen biståndet.ytterligare stärka Riksdagenatt uttalade 1992: Herudover

saerlig for Danmarks intemationaleavsattes bistands- och hjwlpe-en ramme
insats i forhold til genopretningen af det globale miljø, overfor befolk-samt
ningsgrupper katastrofområder.i målsaatningen,Det gradvis indenater rammen
år nå2000 skal 0,5 BNI. Man betonar därtill måletstarktpct.op av att
stärka mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocesserna. Danmark har 14
programsamarbetsländer.

biståndetDet danska sköts helt utrikesförvaltningen tvåledsav som av
ministrar. Den uppbyggd efter landprincipenär och uppdelad i delar:tre
Nordgruppen, Sydgruppen och sekretariat. Sydgruppenett gemensamt försvarar
länder biståndomfattas hanterar alltså inte biståndenbartsom utanav men
också handel och generella utrikespolitiska relationer med länderna. Domineran-

åttade i Sydgruppen förkontor medär regioner, FN-organ, enskildaansvar
organisationer ocksåoch policy finnsDet stabskontorm.m.. ettsex varav
arbetar med utvärdering och forskning. Det biståndetgäller märks medsom
Danida, faktode finns ingen organisation längreseparat med detmen namnet.

Utvärderingsverksamheten vid uppgårDanida omfattande och tillär %1,6
biståndsvolymen, motsvarande bestårmilj Utvärderingsenheten12 Dkr.av av

anställda, vilka4 genomför år.mellan utvärderingar12 och 13 Manper menar
risken med för mångagöraatt utvärderingar deatt är ansvariga bliratt

administratörer och inte kan följa arbetet utvärderingarna imed sak. Man
betonar starkt utvärderingar friståendeskall objektiva, och inriktadeatt vara

undersöka resultat. Under 1994 kommeratt enheten utökas medatt en ny
medarbetare, huvudsakligen kommer i studier multilateraltattsom engageras av
bistånd.

6- 14-0965
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därtillprojektutvärderingarviktigtdetUtvärderingsenheten betonar äratt att
återföringenfungerandedär finnslinjeorganisationengenomförs avav

utvärderingar.och tematiska Det ärför sektorstudierLärandetresultat. är sämre
leda handlingockså förskilja mellan utvärderingarviktigt görs attatt som --

härabsolut kravutvärderingsresultatUppföljningoch forskning. är ettav -
sammanfattningarutvärderingssystem.svagheten i de flestaligger mycket av

medbör följassidor. Utvärderingenhögst 4centrala och bör ettär uppvara
åtgärdersidan ochställsrekommendationernauppföljningsmemo där ena

landbyrån projekt-ellersedan meddiskuterasvidtagits andra. Dettasom
ansvariga.

motsvarigheten tilldanskadeninslag i det danskaviktigt ärEtt systemet att
biståndet utvärderingar. Dessagenomför oberoende ärochlöpande följerRRV

frågor detaljeradebåde och relativtövergripandekanofta ambitiösa och avse
några specialiserademedarbetarehar ärprojektgranskningar. Man som

sigtilldrarenligt hög kvalitet. Rapporternabiståndet verksamheten har UDoch
media.i ochuppmärksamhetstor press

Norge

består med budgetvidevalueringsenheten UDnorskaDen tre enav personer
i sinprogramavdelningeninomlinjeenhetMkr. tur10 Den är somenom cza

utenriks-biståndsministern, statssekreterare,hansunderavdelningarär treen av
ochchefer mellan sigspecialrådeti har fyrabetyder enhetenrådet Detoch att

också enheten förmiljöenheten,omfattarbiståndsministern. Programenheten
har ingenEvalueringsenhetenforskningsbistånd planeringsenhet.och en

tillgångoch ingen direktstyrelseorganisationen, ingeninomsärställning egen
gjordesrörelsefrihet. Jämförelseochsviktar iMantill statssekreteraren. status

statsrådettillutvärderingsrapporten lämnasdärholländskamed det systemet
direktförpliktigad sändaochdenne bara är rapportendär är attmottagaremen

helt tyngdnaturligtvis utvärderingsrapportematill riksdagen. Detta annanenger
och karaktär.

bedriverinteoch Sverige NORADskillnad mellan Norge ärviktigEn att
så NORADså skala SIDA.systematiskt och iutvärderingsverksamhet stor som

två genomförregionalkontorendeutvärderingsenhetingenhar utanseparata
ingår i medrutinerna avtalende löpandedelprojektuppföljningar avsom en

årprojektuppföljningarIOO-taletsäkertmottagaren. NORAD närmaregör per
ochmetodologiskt stöddettakvalitet och görs utanvarierande utantyp, menav

avståndet till NORADvid uppleverUtvärderingsenheten UDkvalitetskontroll.



Bilaga 6 137

och beklagar bristenstort kompetent i NORAD.samarbetspart Utvärderings-
enheten har begränsad förmåga komma i direkt kontakt påverkaatt med och
NORAD i obekväma ärenden.

Utvärderingar eller projektuppföljning inskrivet iär alla NORAD:ssnarare
avtal insatser. Arbetssättet har förändrats. innehållerNuom avtalet klara
tidsgränser: Detta och detta skall uppnåttsha innan visst datum. Vidareett
redovisas konsekvenser avtalet inte uppfylls eller målenatt uppnås.inteav att
Som kontrollmekanism finns ofta utvärdering inbyggd i projektet, tvådär oftast
utvärderare från varderautses partnern.

En omstöpning NORADstor underär genomförande. Organisationenav är
geografiskt uppbyggd tvåmed regionalavdelningar Afrikanu och Asien samt

fem övriga avdelningar. Regionalavdelningen har odelat operationellt ansvar.
Detta innehåller också plan för förbättrat kvalitetsarbete kvalitetssikringen
vilken underär genomförande Avsikten är denna skall täcka allaatt elementnu.
i organisationen och hela projektcykeln. Huvuddragen bör klara i decembervara
1993 och pilotarbete initieras i Zimbabve, Tanzania och eventuellt Bangladesh.
Genomgående drag i NORAD:s arbete är att mottagaransvaret allvar. Dettas
duger inte komma extraåtgärdermed någraatt år gåttnär och problem börjar

sig dessatorna bör ha förutsetts och förberedelser bordeupp gjorts innan-
insatsen beslutas. Ett ekonomistyrningssystemnytt införs. Statistikproduktionen
förbättras.

Vad gäller utvärderingarnas två poler redskap för lärande i organisationen -redskap för kontroll och insyn i verksamheten så betonas starkt lärande-
aspekten och kontrollen nivå.genomförande Däremot saknas användningen

utvärderingar för policyfunktioner. vikt läggsStorav vid samarbetspartnems del
och för,ansvar processen.
Riksrevisjonen har hittills fungerat räkenskapsrevision. Densom ren

kontrollerar NORAD följer sina avtal.att De besöker biståndskontor ochegna
genomgångargör där. Den har dock ambitioner utsträcka sin granskning tillatt

genomförandet och resultaten biståndsarbetet har hittills saknatav men resurser
och kompetens för detta.

Befordringsgången inom norska UD grundad denär normala diplomat-
karriären där toppbefattningama tillsätts generalister. Expertkunnande kanav
också grund för karriär utrikeshandel biståndskunnandevara har inte högtmen
meritvärde. påverkarDetta naturligtvis möjligheterna rekrytera braatt personer
till enheten. En jämförelse gjordes med Danmarks UD där Danida integreratär
inom biståndetUD: får därmed betydelsestörre inom UD.
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bedömerutvärderingsenheten. Manför attforskning viktigNorsk är resursen
FridtjofInstitutt,Chr. Michelsensforskningsinstitutenhar mest nytta avman

m.fl.. OsloIUtviklingsstudier i BergenforInstitutt, NUPI, SenterNansens
går enskildabra hittaDetstarktuniversitet saknar attcentrum.ett personerman

uppgifthelläggastudie intemedverka ikan utatt enenmenensom
institution.

Finland

tvåbistånd desittförändringardramatiska senastegenomförtFinland har av
från milj3.000och minskatsBiståndsvolymen halverats överåren. har nästan

administrerasmilj FIM1.300milj 1994,FIMtill 1.900FIM avvarav
Finland. Mangår flyktingar i20 % tillmilj FIM370 emotFINNIDA. att ta

från till %,0,4biståndet 0,7 % BNIminskatharofficielladet menatt avuppger
biståndetuppgår tillfinskadendefinitionerenligt OECD:si ren ODAmätt nu

1993.septanställdahar 170FINNIDA% BNI.0,28 c:aav
Utgångspunkten debiståndsstrategi. ärpubliceradesaugusti iI nyen

biståndet ochtidigarekritiseras detförordetförändringarna. Iutrikespolitiska
förutsättningarna. Deninrikespolitiskaockså till dekopplasomvärderingarna

idéerviktigakonkretiserarexemplifierar ochdenciteras eftersomförtjänar att
vår omvärld:i

ifråga-förändringarnavärldspolitiskaoch deskuldkrisenmedSamtidigt
tänkandets änvästerländskadetindustriländema,särskilt i mersattes,

demedvetenhetökandetvåhundraåriga utvecklingsbegrepp omav en
doldautvecklingensteknologiskadenbegränsade naturresursema, om

konkretise-beroendetömsesidigasårbarhet. detAttmiljönsproblem och om
biståndets rollunderströkekonomisk verklighetpolitisk ochirades som en

skingratillbidrogtrygghet ochpolitiskavår och attekonomiskadel av
fattigvård.globalslagsutvecklingshjälpföreställningen ettsomom

degrundligtnödvändigt omprövadetårtionde blevinträdde attdettaNär
depressionenframtvingadebeträffarFinlandsärskiltVadsanningama.gamla

budgeten.snitt idjupai formomvärderingargenomgripande av
och integrundernagranskablivit tidenhadedethelt klart attDet attvar

maskineriet.justerabara
miljarderbiståndsanslagen tillårtiondet uppgick över tredetbörjanI av nya

omsättningfrågan medföretagåret. varitdet hade ettmark Om enomom
affärsidé,övervägdhaftskulle det hastorleksordning noggrantensammaav
biståndetbeslutsfattandet. Förmekanism förochplaneringssystemett en
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gällde det sådantskapa skulleatt det möjligtett görasystem, att styrasom
växande arbete ökande komplexitet. återspeglaett Samtidigt skulle det denav

målinriktningenökande och planmässigheten statsförvaltningen.i förSystemet
strategisk planering och beslutsfattande frånfick modellsin storföretagen i

kurs..’den privata vårsektorn
FINNIDA har särskild tvåenhet för utvärderingar med anställda. Dennaen
belägen inomär avdelningen för utvärdering och intern revision. Dess ansvar

långsiktiga,är göra grundliga biståndet.att utvärderingar resultat Utöverav av
detta genomför linjeavdelningarna också mindre ambitiösa projektuppföljningar
och verksamhetsöversyner. FINNIDA:s utvärderingsenhet har relativt starken
ställning inom organisationen och oberoende FINNIDA:s exekutivaett del,av

enheten direkt tillatt ledningen och denrapporterar hargenom att en egen
budget täcker hela verksamheten. Utvärderingsvolymen i rundasom motsvarar
tal %1 FlNNIDA:s budget.av

Någon enhet för utvärderingar knuten tillseparat UD och utanför FINNIDA
finns inte och har inte heller i skapandet biståndssystemet.övervägts detav nya
Man markerar i strategiskriften: I till motsvarande tidigare fram-motsats
ställningar biståndetgrunderna för dennaär strategi inte utarbetadav av en
kommitté, den i huvudsak skrivenär tjänstemän bistånds-utan inomav
förvaltningen

England

Evaluation EvDDepartment vid Overseas Development ODAAgency har
åtta anställda, fyra professionella. Budgetenär uppgår till omkringvarav
£600.000. 75Eget arbete omfattar 25 % medan % läggs konsultstudier.ut
Det arbetet inriktas huvudsakligen granskning kvaliteten ochegna av
relevansen hos rekvireradede studierna. Den staben deltar normalt iegna
utvärderingarna. De insatserna oberoende och expertkunnande.externa ger
Enheten till Principal nivånFinancial dvs. tillrapporterar Officer, under
generaldirektören. Den frånskildär de genomförande avdelningarna.

1
bistånd påFinlands 1990-talet 1993. Citerat förordet.ur

2
bistånd påFinlands 1990-talet 1993, förordet.
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sektoriellastudies ochimpactresultatutvärderingarfemtontalEtt ett par
utvärderingar ochårligen. syntetiserandeantaletMan ska Ökasyntesstudier görs

delandutvärderingar. Omskeptisk tillstudier. göraorganisatoriska Man är att
utvärde-antalmeningsfulla kräver de gör separataskall stortettatt manvara

Landöversyner görshelt enkelt för dyrt.och det blirprojekten i landetringar av
landansvariga enheten.dende skötsnaturligtvis avmen

svåraste viktigaste delenochutvärderingar denKvalitetskontrollen är avav
ochiakttagelsergodaunderbyggtomdömeUtvärdering kräverarbetet. gott av

konsultföretag inteprofessionellafrågor. Erfarenheten ärrelevanta attsvar
gånger fårmånga bättresjälvasigjobb de lämnasalltid bragör ett manom -

medomdömesgillaforskare elleranvändautvärderingsarbete att personergenom
erfarenhet.relevant

Nederländerna

Directorate-Generalbiståndsministeriet,Biståndet praktiskt helt inomsköts taget
alltså både ochdepartements-DGIS, harCooperationInternationalfor som

Operationssärskild utvärderingsenhet,finnsmyndighetsfunktioner. Det en
principielltgenomföra ochIOV, uppgift störreUnitReview är att mervars

skapades redan 1973. Den ärUtvärderingsenhetenutvärderingar.inriktade
enhet kanställning.självständig Dennaharministerietbelägen inom men en

nivånförhållande handläggandetill denialltså relativt extemuppfattas som
genomförandebåde valvad gälleroberoende ämnen,hög gradoch har avaven

biståndsministern ochtillriktadeUtvärderingamaslutsatser. äroch, naturligtvis,
till parlamentet.kommentarervidarebefordras med hans

ansvarigtsigchef ställerhand dessoch i sistaenhetenViktigt är attatt notera
parlamen-den ioch försvararEnheten skriverför slutrapporten. syntesrapporten

alltså revisionstraditionen. Manbygger attdetta avseendeItet. menarman
från sidor.kritik allaförenhetenuppgift eftersom ärdet utsattär utsatten

besvärlig medanläs enhet,Inifrån uppfattasministeriet externenman som
biståndsministeriets röst.omvärlden IOV somser

skalldenprojektutvärderingarskallinte IOVAvsikten göra utan attär att
forsknings-sektorstudieroch närmastland-,medkomplettera avprogram-

och försökeråterhållsam policyrekommendationermedkaraktär. Man är snarare
består antalVarje studie störremöjligheter.alternativ och ettvisaatt av

inklusiveinvolverad,utanför enheten ärvilka antaldelstudier, i ett personer
från mottagarländema.kunniga personer



Bilaga 6 141

ÅttabestårIOV tolv inklusive sekreterare.av inspektörer.personer tre är
Den producerar fem till utvärderingar år, alltså litet antal jämförtsex ettper
med de flesta andra Skälet till detta delsär utvärderingarnaorgan. att är
ambitiösa, dels enheten iatt utsträckningstor genomför arbetet i regi ochegen
med arbetskraft. Utvärderingsledarenegen alltidär inspektörema.en av

De problem enheten upplever besvärandesom deärmest operativaattvara
enheterna tenderar inte bry sigatt utvärderingarna fåroch de bristandeattom
genomslag i politik och massmedia. Ett problem svårtär detannat äratt att
förståelse för såarbetet äratt omfattande så långoch tid det krävstar omkring-två år för större studie. ocksåDet svårtär rekryteraen de erfarnaatt med-
arbetare enheten behöver. De bör seniora, hasom u-landserfarenhet,vara egen
de bör ha intresse och kompetens för utvärderingsarbete och de förutsätts arbeta
under längre tid vid enheten.

Vid sidan den övergripande statliga revisionen finns ocksåom revisionsorgan
inom varje ministerium, inklusive utrikesministeriet. Därtill kommer att
ministeriets genomförande enheter internagör översyner, uppföljningar och
utvärderingar initieras och genomförs den ansvarigasom enheten. Dessaav

i förstaär handrapporter avsedda för stödja ochatt kontrollera handläggarnas
och enhetens arbete.eget

Tyskland

Tyskland har ambitiöst utvärderingssystem.ett En särskild enhet inom
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zuzammenarbeit BMZ är ansvarig för
detta och den har arbetat med projektutvärderingar sedan 70-talet. Dessa är
strikt konfidentiella och delges inte biståndsmottagaren.rapporterna Dessaens
får sammanfattning. Skälet till detta principiellt:ären utvärderama skall känna
sig fria kritisera bristernaatt i arbetet hänsynstagande till eventuellautan
bindningar, framtida uppgifter, politiska diplomatiskaoch förvecklingar osv.
Rapporterna alltså interna för ministeriet.ses Grundsynen alltsåsom är att
utvärderingarna är angelägenhet för givarenen ensam.

Utvärderama BMZ frånutses lista tillgängliga Någonav experter.en av
anbudsgivning med öppna utvärderingsuppdrag förekommer inte. Utvärderama
får mycket detaljerad och generell mall fören utgåruppdraget. Den liksom allt-i enhetens arbete frånannat projektsyn. frånPersonal utvärderingsenhetenen-
medverkar i utvärderingarna.

årVarje genomförs drygt 50-talett utvärderingar. Initiativet till dessa tas av
länderansvariga och sektoransvariga fårBMZ. Mian förslag långt fler
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gjort störreharochekonomiskt. Manpersonelltklarakanuppgifter enän man
ochFinlandmedsamverkanibistånd UNFPAviamultilateraltutredning av

också dyr.framgångsrik menblevCanada som
släparSammanfattningzrnaårlig offentligi rapport.sammanfattasDessa en

1989-90periodenigjordesutvärderingargälleroch denefter senaste som
ofanalysisCross-sectionScrutiny.underCooperationDevelopmentBMZ:
incarriedevaluationsfrom outconclusionsandrecommendationsfindings,

stycken15Afrika,gällde 28projektgranskade1991. 51AvDecember1989,
jordbruk,gälldeochutilities 11public rapporterofdevelopmentgranskade

afrikanskagranskadedepåfallande baraskogsbruk. treDet är attochfiske av
hälsa.ochutbildning% gällde10projekten

Några citat:kritisk.starktGrundtonen är
realistic.projectwhetherdoubt targetsevaluatorsof thehalfAbout ar:

projectofcapacityand theconditionsgeneralcriticize thatall theyAbove
theOccasionallyoptimistically.assessedagencies tooexecuting were
thebutenvironmentprojectdeficientfocusdoes oncriticism not on a

projectof thecomplexityof theviewtime-framelimitedexcessively
11siddonor.by theprovidedfundstheandor

iägnasplaneringsprocessenpåfallande vilket samman-utrymmeDet är
mindre sägsrapporterna. Mycketifår förmoda omochfattningen man

sidorTotalt femavslutats.de harefterprojekten samman-resultaten avav
problemetuppräkningefterkonstaterarMandetta.50 avfattningens ägnas en

måluppfyllelse:gradenbestämmamed att av
analysiscross-sectionoffindingsglobalbackground thesuchAgainst aa

informationallimitedof onlyprojectsof the%than 3lessconfined to are
discouraging:theyleastvalue. But notat are

ratedgenerallyattainmentofdegreetheevaluations, target% of the30In-
satisfactory.as

occasionallyormixedfindingsthethe% of so40In are socases,over-
predominate.impressionsnegativepositiveunclear neitherthat nor

;lisappoint-generalhowever,evaluations,theofJust expressquarteraover
23sidment.

thisAll ofavslutats:projekteneftergjortsutvärderingar har attMycket
terminationaftertimepost,ascertained only exprinciple be somee.can
evaluationscross-sectionandprojectoffindingspromotion. Theexternalof

stillprojectsentirelyrelate almostanalysis totheinincorporated present
syfteteftersomnaturligt24.sid Detta ärevaluation.ofthe timerunning at
vilketredainteegentligen att tavid BMZutvärderingsarbetetmed varasyns
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biståndetslutresultat har haft bestämma pågåendekvaliteten hosutan att insatser
och försöka lösa problem med dessa.

I vilken utsträckning ekonomiska instrument används vid utvärderingama är
svårt med detavgöraatt material finns offentligt. frånIntrycketsom samman-
fattningen ingårdetär i uppdragetatt cost-benefitanalyser,göraatt detattmen
ofta inte genomförban.är

’An economic of of leastrate % of thereturn 10 opportunity profitsat cost
foregone capital viewed still acceptable yardstick of by theon as a success
World Bank. But due the data available the calculationto of quantities often
has be based estimates, whichto wholly variance with the seeming-aton are

precise method and quickly make the result of the costbenefit analysiscan
become fictitious value.a
Owing this problem surprisingto that nearly % ofnot 20 the evaluations
do thisnot all and thatcomment matter 40 % expressly pointon outover
that such ratios be calculated.cannot
BMZ har äldre frånresultatenrapport inte mindre 276en änsom summerar

inspektioner under perioden 1976-1984. ocksåDen är läsvärd och drar klarare
slutsatser. Helhetsbilden liknar den citerade Dess titel mycketärrapporten.ovan
träffande Leaming from Frågan dåmistakes. är utvärderingar bedrivnaom
det tyska sättet verkligen medför effektivt lärande. Chefen för utvärderings-
enheten uttryckte skepsis: Samma fel gångstor gång,efter ständigtupprepas
desamma.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zuzammenarbeit GTZ har särskilden
enhet för kvalitetskontroll. Den arbetar framförallt med planeringsmetodiken för
biståndsprojekt och genomför omfattande utbildning personalen. Mannu av
redovisade mycket genomarbetad metod för underlättaframtvingaatten en
förändrad attityd till roll i definierandetmottagarens problemen, den s.k.av
PCM-ZOPP Project Cycle ZielorientierteMangement Projektplanung. Dess-
idéursprung Logicalär Framework Analysis Management byoch objectives,

mål-dvs och resultatstyming. Den formmodifierade ZOPP, lärsav som nu
i GTZ, intressantärut vidareutveckling de ursprungliga idéerna.en av

Framförallt introducerar omfattande djupgåenderegelverk för hurettman en
och iterativ diskussion med och genomförandeden organisationenmottagarna
skall genomföras.
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Canada

bistånds-kvalitet inomsäkra effektivitet ochkanadensiska förDet attsystemet
området fyra olika instanser:omfattar

General med revisions-Auditor AG, motsvarande det svenska RRV,a
biståndsystemet.delarhar granskatfunktioner för hela AGstatsapparaten. av

parlamentet.tillAG rapporterar
budgetavdelning, harBoard TB,b finansdepartementetsTreasury en

ReviewAdministrative Policy Branch,speciell avdelning Corporate som
dendepartement och verk inomutvärdering vidför av programansvarar

utvärdering-styrrnekanismer ochregeringen. Huvudinriktningenfederala är
också utvärde-genomföraden federala finansbudgeten. TB kanuppföljning av

biståndssystemet. finans-tillorganisationerna i TBringar avrapporterarav
ministern.

består 17vid AED,Audit and Evaluation Divisionc CIDA 21av personer
vicepresidenten förprofessionals stabsfunktion till Corporateoch är en

stöd-issuesBranch. har olika enheter:AEDManagement corporatetre
åtstramningenhetlighet inom organisationen ochfunktioner garanterar avsom

påverkar organisa-helarevision och utvärdering insatserrutiner samt av som
vicepresidentnivå, intern revisionauditingpresident- ochtionen samt

rutiner, ochkriterier, utvärderingkontroll organisation, samt programavav
SIDA. 2,5 miljhar budgetprojekt liknar utvärderingsenheten AED caen

sektorerCAN$ landregioner ochutvärderingar inom övriga CIDAmedan
CAN$.uppgår miljtill 10ca

auditing och utvärderingar.kopplingen mellaniIntressant CIDA:s ärsystem
studierårutvärderingsfunktion imponerar. Ca 20Bredden och djupet CIDA:s

ämnesfrågor,områden,projekt inom olikainom bilateralaAED:görs program,
givare.ofta i med andramultilaterala utvärderingar samarbete

projektutvärderingar ca 1.500genomfördahar databasCIDA överstoren
projekt.ca I databasen kan.samtidigt bas 3.000och administrerar DAC:s man

innehåll.utvärderingarnas CIDA harkvalitativa bedömningarhitta ävenäven av
SIDASARECs EA-motsvarighet tillOverview,MemoryCorporateett en

sofistikerad.system, mermen
IDRCResearchEvaluation Unit vid International Development Centred

genomgår omstrukturering syftar till IDRC:somfattande attsomen
Evaluation UnitAgenda finnsstruktur i linje med 21. Detverksamhet och en

bestårUnit. EnhetenCorporateunder vice-presidentensorterar avsom ensom
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fyra IDRC milj1 CAN$ åretsatsarpersoner. utvärderingar, vilkaca om av
0,25 milj hanteras Utvärderingsenheten.ca av

IDRCs utvärderingsverksamhet begränsad.är Tonvikten ligger använd-
ningen indigenous evaluators och kapacitetsuppbyggande.av Användningen

resultaten bedömdes dem själva begränsad.av av som

Världsbanken

Utvärderingsavdelningen Operations Evaluation Department, OED leds av en
generaldirektör direkt till bankensrapporterar president ochsom styrelse. OED
har drygt 40 medarbetare årligoch budget 60 milj kronor. OEDen ca
granskar utvärderingar avslutade projekt, genomför utvärderingar dels femav
till årtio efter projektstörre haratt avslutats, dels frågor,speciella ämnenom
eller regioner. OED förbereder årligabankens utvärderingsrapport där samlade
resultat och erfarenheter Efter denpresenteras. s.k. Wapenhans-rapporten om en
samlad hantering projektportföljen, kommer OED prioriteraav utvärderingaratt

effektivitet i projektportföljen för enskildaav länder. Löpande projekt-
uppföljningar och utvärderingar liksom utvärderingar avslutade projektav
genomförs i decentraliserad form de operativa avdelningarna. Under höstenav
1994 kommer den övriga banken oberoende inspektionsavdelningen av
Inspector General inrättas, biståndsombudsman,att sorts kommeren attsom
ha i uppgift klagomålpröva banken.att mot

UNICEF

UNICEF har Evaluation and Research Officeett med anställda ochsex en
budget US$år.milj1 Man till Deputyavrapporterar Executiveca Secretary.
Man framföralltgör projektutvärderingar. Huvuddelen utvärderingama utförsav

de olika regionkontoren. Revisionsfunktioner finnsav håll inomannat
organisationen och har ingen närmare koppling till utvärdering. hållerMan

ställa databasatt utvärderingar CD-romsamman kommeren om attsom
finnas tillgänglig år.nästa Arbetet huvudsakligen projektinriktat.är

UNDP

Utvärderingsenheten består fyra haroch budget 200.000av personer en ca
US$år. Man genomför 3-4 utvärderingar året.centralt I övrigt UNDPsatsarom
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Manregionkontoren.utvärderingarUS$årmiljsammanlagt 1 genomca
Evaluation.andPolicyför Programmechefentillavrapporterar

databasutvärderingar. EntematiskaochmetodutvecklingmedarbetarEnheten
revisions-medsamordningtillgänglig. Ingenutvärderingar ärmed över ettusen

begränsad.mycketfrån utvärderingarnaFeedbackfunktionema. anses vara

centraltFN

biståndsarbetet finnsgranskningarutvärderingaroberoendeNågot för avorgan
inspek-medGeneve, 11Unit,InspectionJointfinnsDockinte.egentligen en

ifrån positiva.långtdel ärtillfällefickvibedömningar taattDe avtörer.
samordnas intedegenomslagskraftverkar ha störreRevisionsfunktionema men

systemutvärderingar.med
ocksåochDevelopmentSustainableandCoordinationPolicyforDepartment

policy-allmännaintresseratverkarkontorgeneralsekreterarens avinom vara
effektivitetsfrågor.tillanknytningfrågor med
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biståndetBilaga Studier det svenskaav

Val studierav

kapitelI 3 konstaterade vi policyanalyser och utvärderingar kunde inriktasatt
nivåer biståndssystemet:olika biståndsmålen;i 1 2 policy, procedurer och

riktlinjer; 3 projekt och inklusive den totala projektportföljen i ettprogram,
biståndsorganisationer.visst land; 4 också biståndssystemetVi konstaterade att

har olika mottagarland,dimensioner svensk myndighet, kanal för insatsen eller
genomförare, sektor, makroekonomisk funktion och slutmottagare och att var
och dessa bör beaktas ändamålsenlighetenstuderarnär och kostnads-en av man
effektiviteten.

Naturligtvis har effektivitetsbegreppet varit centralt kriterium förett
ämnesvalen. Vi har viktlagt vid metodstudier våramed hänsyn till det iatt
direktiv efterlyses modeller för utvärdering och resultatanalys effektiviteten.av

vårtEtt viktigt kriterium för ocksåval studier har varit täcka fleraattav av
nivåerredovisade och dimensioner. Vi har inte kunnat täcka alla under denovan

begränsade tid vi har arbetat. Den svenska resursbasen i form institu-som av
tioner, forskare och och deras tillgänglighet också påverkat vårtharexperter
urval. Vi har emellertid anlitat utländskaäven helst i samarbete medexperter,
svenska motparter.

Såsom nämndes i inledningskapitlet betänkandet det i huvudsakärav
kommitténs kansli SAU för uppläggningen studieprogrammet.svaratsom av

innehållFörfattarna ochsjälva för slutsatser i de studier gjorts.svarar som
I uppläggningendet följande redovisar vi kort de studierstörre harav som

genomförts. Vi demväljer enligt nivåerde fyra olikaatt presentera som
redovisas dock huvuddelenVi konstaterar studiernaatt hänförs tillovan. av
nivåerna och och nivå3 4 analyser hittills2 saknas.inriktasatt som
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Redovisning studierav

biståndsmålen2.1. Studier berörsom

bktåndspolitik ochsambandet mellan svensk1 Analys av
utvecklingsteorier

förStudien genomförts Helge och Desmond McNeill, Centrumhar Hveemav
studien belysautveckling och miljö, Universitetet i Oslo. Syftet med denattvar

biståndspolitikens teoretiska grundvalar undersvenska förskjutningar och
de utvecklingsteoretiska uppfattningarperioden analys1968-94 avgenom en

förordas iden problemanalys ligger till grund för den politikoch som som
biståndspropositionema, anknytning till den internationella debattenderas om
utvecklingsfrågor överensstämmelsenvid den aktuella tidpunkten mellansamt

förslag till politik i berörda propositionema.problemanalys och de
biståndshistoria: utvecklings-Författarna urskiljer fyra perioder i svensk

utvecklingsradikalism, ekonomisk liberalismutvecklingspessimismoptimism,
enprocentsmålet,övergång. huvudfrågor debatten:Sju har domineratsamt

bistånd, urvaletgivarstyrning mottagarprioriteringar, bundetobundet avversus
bistånd, biståndssystemetsmålgrupper ochsamarbetsländer, för svenskt

organisationsstruktur.
biståndet solidari-altruism,Motiven har varierat. har baseratsför Det ren

samförståndkommersiellt egenintresse. harintressen ochtet, gemensamma
Överuppnåtts alltpolicy. tiden märksibland bekostnad konsistens i ettav

från så policystöd medden kallade Washington consensusklarare inflytande
från Internationella valuta-framförallt Världsbanken ochkonditionalitetskrav

ocksåfonden. tilltagande misstroFörfattarna konstaterar mot statensen
effektivitet ochmöjligheter i mottagarländerna uppfylla kravatt ansvars-

organisations-accountability. dagens läge effektivitets- ochutluävande I är
frågorna antalsamtidigt de sig ökatdet viktigaste i diskussionen, tror ettsesom

fragmentarisering.projektinsatser och
biståndspropositionema någoninteförfattarnaSlutligen utgörattanser

innehållderaspolicyanalyser och de rekommenderargrundval för kritiska att
kvalitetsgranskning kontinuer-disposition samtidigtoch över externsom enses

ligt företas.
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2 Analys sambandet mellan biståndsvenskt och svenskav export

Studien genomfördes Thomas HåkanAndersson och Hellström, Industriensav
utredningsinstitut IUI. Studiens syfte kartlägga sambanden mellanattvar
svenskt biståndstatligt både bilateralt och multilateralt och svensk export av

och tjänster under perioden 1980-1992 framvaror metodologi församt att ta en
framtida sådanaanalyser samband.av

Sverige binder mycket liten del biståndetdet totala till inköp i Sverigeen av
samtidigt andelstörre biståndetdet svenska i jämförelsesom en medav
genomsnittet bland gårOECD-länder till mycket fattiga länder och genom

organisationer.multilaterala Sverige har, till frånskillnad andra givarländer,
mycket begränsade förbindelser med sina fattiga bistånds-utövermottagare
relationen. jämförelseEn mellan 1980 och 1992 visar Sverige i jämförelseatt
med andra OECD-länder har blivit givarestörre samtidigt andelenen som av
exportmarknaden i berörda mottagarländer har minskat. Medan Sveriges andel

de biståndsflödenatotala till Mellanöstern, Afrika och Latinamerikaav har ökat,
har andelen exportmarknaden i länder minskat. AsienI utveck-av ärsamma
lingen den undantag Vietnam,motsatta; är därett den svenska exportandelen
sjunkit vår biståndetandeltrots att ökat.av

Svensk till programländerna har ökat långsammareexport än tillexporten
Ökningenutvecklingsländerna allmänt. till de länder fårexportenav som

bistånd från BITS har däremot ökat snabbare.
Sambandet mellan biståndetdet svenska till multilaterala organisationer och

dem mycketexporten denär relativtsvagt trots andel detgenom stora som
multilaterala biståndet totalautgör det biståndet.svenska fårSverigeav
betydligt bådesiffrorsämre Finland ochän Danmark. fårSämst resultat Sverige
inom FN och Afrikanska utvecklingsbanken.

Rapporteringen återflödet inom det svenska biståndet mycket bristfällig.ärav
Klara riktlinjer hur ochsvenska tjänster skallexport definierasom av varor
saknas. Här rekommenderas de biståndsmyndighetemasvenskaatt följer de
definitioner används Kommerskollegium samtidigt rutinerna försom av som
avrapporteringen Pågörs längre sikt tonviktenbör ligga framom. att
biståndets nettoexporteffekter såväldär negativapositiva och omstrukture-som

åt.ringseffekter skiljs
Författarna rekommenderar Sverige fram genomtänktatt strategi förtar atten

öka användningen den svenska inom detresursbasen biståndet.svenska Enav
ökad bindning det svenska biståndet avrådes bestämt. Förslaget förutsätterav
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myndigheter, Sverigesochberörda departementökat samarbete mellanett
Exportrådet.handelskarnrama ochIndustriförbund,

bistånd3 Forskning om

bistånd genomförts ochharforskningenden svenskaEn inventering omav
redovisades i avsnitt 6.6 ovan.

och länderprojekt,2.2 Studier berör programsom

1 Länderstudier

biståndsberoende.länder hargivare till antalSverige ett stortär ettstor somen
biståndet sådana länder, därtilldet svenskaövergripande analyserDet saknas av

liggerfrån tillvaratas och fokusandra givareexisterande erfarenheter
försökeruppnådda Studiernasvenska insatserna.resultat deeffektivitet och av

vilka resultat harfrågor: och varför,har Sverigeföljande vad stött mansvara
andrakostnadseffektivt, vad harnått, ochsamarbetet rimligtdet svenskaär

framtidenSverige igivare gjort, vad skall göra
Zambia.Tanzania ochNicaragua,Guinea-Bissau,länder har studerats:Fyra

Guinea-Bissaua

internationellInstitutet förprof Svedberg,Ansvariga för studien Peterär
Olofsgård.Andersochuniversitet, Björn Ekmanekonomi, Stockholms

invånareBiståndet och i proportion BNP ärtill Guinea-Bissau är enavper
iskapat obalanserBiståndsvolymen haverkarvärldens största. atttreav

budget-finansieringicke bärkraftigekonomiGuinea-Bissaus avgenom en
underskott i handels-ochövervärdering växelkursenunderskottet, ettaven

haft obetydligaverkar hafinansierade projektenSverigebalansen. De attav
främst SIDA,positiva effekter. Hanteringen,mikroekonomiska avgenom

utvärdering uppvisaruppföljning,projektbedömning,projektcykeln
ändamålsenlighetbiståndets ochpåfallande det svenskabrister. Slutsatsen är att

låga.varitkostnadseffektivitet har
några konditiona-ökadbiståndsvolym, sektorer,koncentrationMinskad

politikmakroekonomisksundimplementeringlitet vad gäller samtav en
biståndsorganenföreslås. ärBeträffande de svenskagivarsamordningkonkret

målforrnulering, uppföljningmätbarprojektbedömningar, klarskärpta krav



Bilaga 7 151

projektens resultat rigorösare centrala element i utform-utvärderingarsamtav
ningen strategi.av en ny

Nicaraguab

Prof. LundahlMats och Fil. Institutet för internationelldr. Jaime Behar,
ekonomi geografi,och Stockholm, förHandelshögskolan i har ansvarat
Nicaraguastudien.

biståndet uppgårDet totala svenska till Nicaragua under perioden till1979-92
års gåttmiljarder3 kronor i priser. Huvuddelen har1992 stödet tillcza av

skogs-, och energisektorema till jordbrukskooperation och import-samtgruv-
år påUnderstöd. har samarbetet varit inriktat stödja ekonomiskadetattsenare

strukturanpassningsprogrammet.
biståndetDet svenska spelade i början sandinistregeringens viktigtidav en

hälsovården biståndroll stöd till i form humanitärtoch till demgenom av som
Så småningomdrabbades biståndetkriget. kom det svenska stödja denattav

nicaraguanska regeringens investeringsprojekt inom nämnda sektorer.stora ovan
Ändamålsenligheten biståndetoch kostnadseffektiviteten i det svenska bedöms

låga, framför och skogsstödet.allt inom Till detta bidrog inbördes-som gruv-
kriget, handelsblockaden, olikaden amerikanska naturkatastrofer och felaktigen

ocksåekonomisk politik. visar bristfälligaAnalysen projektbedömningar,att
till effektivitetsförlustema.uppföljningar utvärderingar bidrogoch

följande:SIDA:s enligt abrister sammanfattas avsaknad makroekono-aven
projektensmisk de olikareferensram för bedöma effekter förändradeoch deatt

ekonomiska förutsättningarnas inverkanoch politiska projekten. b En
projektbedömningar.utbredd ekonomiska cavsaknad Avsaknad kritiskav av en

nicaraguanska institutionemas lågagranskning och kunskap de absorptions-om
utbetalningsmåletförmåga. tilld prioriteringEn nackdel för effektivitets-av

spåretfrågor och i det överföring ochöverdimensioneradav av resurseren
påtagligtill implementerande e benägenhet tillkonsultfinnor. Enansvar

vad fimprovisationer gäller outnyttjade Avsaknadomfördelningen resurser.av
systematik i formulering utvärderingar liksom ioch genomförande avav

tillämpningen deras resultat.av
harSverige kunnat bidra till och till freden i landet tackdemokratiseringen

år,oavbrutet stöd sittande regering. Studienunder 15 oberoendeettvare av
nivårekommenderar emellertid framtida avhängigdet svenska stödets görsatt

åtgärder bidrar till bättre inom SIDA. Enhanteringav som resursernaen av
gjorda Nicaraguassystematisering erfarenheter existerande kunskapochav om
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inför framtidasociala ekonomiska situation bör prioritetpolitiska, och ges
beslut.

c Tanzania

Julin, national-Prof. Bigsten och fil. dr. EvaStudien har genomförts Arneav
Stephenekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet, Dr.samt

OConnell, Oxford University.
årsfått priseri imiljarder kronor 1993Tanzania har sedan 1962 18ca

biståndetInnehålletbistånd från förändratsi det svenska harSverige. genom
åren: från infrastruktur ochtill sociala sektorerna till stöd tillstöd främst de

På projektnivå har del erfarenheter varit negativa:import. vattenprogrammeten
systerindustriprogram-pappersmassafabriken i Mufindi, stöd tilllandsbygden,

telekommunikation, energi,utveckling folkhögskolor. Projekt inommet, av
består uteslutande stöd tillvisar avkastninghamn, järnvägar god nästan avmen

statliga företag.
På fram till mitten 1980-taletmakroekonomiska planet konstaterasdet att av

påverkadesbiståndsflödena inhemska ekonomiskaden felaktigade stora av
priskontroller,överdimensionerad statlig sektor, omfattandepolitiken. En

både undergrävde förut-intervention i produktion och handelutbredd statlig
investeringsvolymen främst finansieradför tillväxt.sättningarna Den stora

biståndetlågbistånd mycket produktivitet. svenskavisade Detgenom en
också främsta kritikavseende.utgjorde inget undantag i detta Det är rapportens

övrigtstödde Tanzanias ekonomiska politik, förSverige, allmäntmot att man
såväl multi-givama, bilateralai riktning de övriga större somsomsamma

laterala.
ekonomiska reformer sedan mitten 1980-Genomförandet omfattande avav

bistånd. Givama,för bedriva effektivttalet har förbättrat förutsättningarna att ett
sinekonomiska reformer, vilket iinklusive Sverige, har ställt ökade krav tur,

biståndsvolym, förbättrad tillväxt. Förändringarnahar lett tillmed fortsatt stor
frågetecken kvarstårlångsamma bärkraftigheten ioch vad gälleremellertidär

övervärdering valutanRisken överhängande förTanzanias utveckling. är aven
biståndsflöden. låga produktiviteten iDenkonsekvens storaavsom en

återspeglar begränsade roll i landet.de privata investeringarnasinvesteringarna
återhämtning vilket Tanzaniavisar inga teckenSkatteintäktema gör ännu

biståndet.beroendemera av
biståndetförespråkar svenskaökad koncentration detFörfattarna aven

rekommenderas.det ekonomiska reforrnprogrammetframöver. Stöd till
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reformerTanzanska i syfte främja den sektorn,privata öka detatt att egna
för och finansieringen projekten, betalaansvaret motvärde detnär ärattav

befogat, bör förutsättningar för fortsatt stöd.svenskt Insatser främjarvara som
utvecklingen inom den privata sektorn rekommenderas liksom tillstöd
produktion allmänna nyttigheter.av

Författarna understryker behovet givarsamordning. SIDA:s stöd till projektav
bör i tidenavgränsat samtidigt kravställer ökatvara som man engagemang
från Tanzanias sida. SIDA:s arbete med projektbedömningar och utvärderingar
bör förstärkas.

d Zambia

Zambiastudien har utförts Prof. Arne Bigsten i samarbete med fil. dr. Perav
Åke Andersson Göteborgs universitet och Chris OxfordAdam University.

Sveriges stöd till Zambia inleddes under 1960-talet led i stödet tillettsom
befrielserörelsema i Rhodesia och Sydafrika. Oberoendemålet stod i centrum
och prioriterades framför fattigdomsbekämpningen. biståndetDet svenska var
inriktat stöd till landsbygdsutveckling, de sociala sektorerna, infrastrukturen,
tekniskt samarbete irnportstöd.samt

ifrågasätterFörfattarna överensstämmelsen mellan de svenska prioriteringarna
och Zambias intressen ända fram till mitten 1980-talet. Implementering-egna av

de olika projekten försenades kraftigt, liksom utbetalningarna, samtidigten av
den ekonomiska politiken inte skapade positiva biståndetförutsättningar försom

vilket biståndsinsatsema.ledde till minskad effektivitet i
Zambia konsumtionsnivåerbibehöll höga samtidigt investeringarnasom

minskade och ökade.de utländska skulderna En övervärderad valuta, minskade
skatteintäkter minskat inhemskt sparande försämrade biståndetssamt makro-
ekonomiska effekter.

Sedan 1991 har givama, inklusive försökt ställaSverige, merakonsekventa
förkrav utbetalning bistånd. Författarna rekommenderar Sverige fortsätterattav

stödja strukturanpassningsprogrammet, inslag konditionalitet.att med större av
Samordnade aktioner för minska skuldsättningZambias bör prioriterasatt
liksom programstöd till hälsa och utbildning. stöd inom landsbygdenFortsatt
förespråkas med tonvikt infrastruktursociala och isektorer stället förmen
direkt produktion. Vikten slåsökad givarsamordnin fast.av g
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Biståndets makroekonomiska effekter2

vidochlåtit of Social Studies i Haagforskare vid InstituteharSAU gruppen
i Stock-Handelshögskolaninternationell ekonomi och geografi,Institutet för

studiegenomföra jämförandeHoward White,holm, under ledning avenav
ochbiståndets Zambia, Nicaraguaeffekter i Tanzania,makroekonomiska

ekonomimodell för analysera hurGuinea-Bissau. har utvecklatDe att enen
biståndet påverkar import,biståndsresurser och hurtill inflödeett avanpassas

variabler. Studienandra makroekonomiska utgörinvesteringar samt en
och deredovisatsländerstudierövergripande för de enskilda ovansomram

användasyftemed varandra iarbetat i kontaktolika forskarna har nära att
varandras analyser.enhetliga metodologier och berika

Utgångspunkten antagandeBistånd för detta ärtill ökad tillväxt.ledaantas
biståndet sparandet ochellertill det inhemskablir komplement attatt ett

bistånd bidrarbiståndet kapitalvaror, dvs.nödvändigaunderlättar import attav
investeringarna i mottagarlandet.till ökningen av

bistånd hittillstillväxt utförts harsambandet mellan ochstudierDe somav
åren kommit framnågra harUnder delett till klara resultat. röninte senaste nya

bistånd och vissamellananalysera sambandeti stället försökerdär man
offentliga ochkopplingar till tillväxt:visats ha klaravariabler i sin hartursom

utgifter, offentligaoffentligaoffentligt och privat sparande,investeringar,privata
biståndet tillkompletterandemedbidrarinkomster. Man testar resurserom

biståndsflödena betal-Utgångspunkten iintegreringmottagarlandet. är en av
ningsbalansen.

frågor: berörda ländernaskuldkrisen i deWhite försöker ärtre ensvara
ekonomis-biståndetbiståndet, implementeringenförsenatkonsekvens har avav

bibehållasnivå till dessbiståndets med hänsynkan nuvarandeka reformer,
effektermakroekonomiska

biståndet ekonomiskainte bidragit till denGuinea-Bissau harTanzania ochI
Zambia harinte förbättrats. Iskuldkrisen har följaktligentillväxten, och storen

förbiståndet kommersiella skulder ochbetalafördel attanvänts attav
biståndetsnyutlåning, bidrag till dentillvilket i sin har lettunderlätta atttur

Även väsentligi Nicaragua harbetydelse.ekonomiska tillväxten ringaär enav
institu-biståndet till multilateralabetala skuldtjänstenfördel använts attav

också efter 1990,Biståndet till ökning importenbidragittioner. har där aven
ökningföljd i stället förökad konsumtionför detmed mesta avensom

produktionskapaciteten.
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bistånd.Guinea-Bissau finansierasI [Tanzaniaalla investeringar mednästan
finns bistånddet negativt samband mellan och I Zambia dettaärett export.

såsamband inte klart. Nicaragua biståndetI har ersättning förfungerat som en
minskningen lågtexportintäktema. Alla fyra länderna uppvisar utnyttjandeettav

fråninstallerad produktionskapacitet. och Zambia, till skillnadI Tanzaniaav
Nicaragua, har importstödet emellertid till tillväxtfrämjandebidragit import.

biståndetminskningEn skulle med all sannolikhet bidra till samtligaattav
fyra länder avbryter sina ekonomiska reformprogram. Men avsikten med
biståndet borde i stället bidra mobiliseringtill inhemskaattvara aven resurser.
Projektbistånd lågahar visat sig mycket resultat i alla fyra länder. Ländemasge
oförmåga biståndeffektivt utnyttja volymer pekar behovetatt stora attav av

medellångstrategierfram sikt för inhemskabidra till den resursmobili-ta att
seringen.

biståndetslandstudiemaSammantagna bör och studien makroekonomiskaav
effekter principiellt underlag för beslut utformningen ochett gottge om

långsiktigainriktningen det utvecklingssamarbetet.av

Östeuropa3

ändamålsenlighetenEn utvärdering och effektiviteten,görs inklusiveav
Östeuropa.kostnadseffektiviteten, Sveriges samarbetei med Samarbetet skall

kartläggas. skall OcksåGjorda utvärderingar analyseras. myndigheternas
kostnader skall utvärderas.och arbetssätt

Studien slutförd den decemberskall 1 1994.vara

4 Katastrofhiälp

TidigareKatastrofernas förändrats. domineradekaraktär har naturkatastrofer med
jämförelsevis klara och alltkatastrofemaavgränsade förlopp. Numera är mer

långvarigaresultatet etniskt-politiska konflikter ochförlopp ärav synner-vars
komplexa. måsteligen Katastrofhjälpen med politiskt förhand-vävas samman

lingsarbete och fredsbevarande fredsskapande insatser. sällanoch Inte är
katastrofhjälpen beroende militära insatser.av

Studiens syfte analysera förär de förutsättningarna katastrofhjälpen.att nya
Utgångspunkter någraför analysen komplexa katastrofer.fallstudierär av

sådanaJugoslavien, Kambodja och Somalia för fallstudier.aktuella Menär
också frånmaterial andra katastrofer användas. Studien bör ibör utmynna
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rekommendationer katastrofbistånd.svensk policy beträffande Studien skallom
utgångenslutförd vid 1994.vara av

Kvinnobistånd5

Huvudfrågan biståndet Biståndetsdet svenska främjar kvinnans ställning.är om
sammansättning, policys överensstämmelse med of the ochstate art genom-

frågeställningar.slaget för policy fältet centrala Studien delär utgör av
underlaget inför konferensen i Peking i september 1995.

utgångenStudien skall slutförd vid 1994.vara av

biståndsorganisationer2.3 Studier berörsom

1 Myndigheternas administration

analys kostnaderna för den operativaEn verksamheten, dvs. huvud-av
uppgifterna, och den icke-operativa verksamheten, dvs. stödfunktionerna, har

biståndmyndighetemaföretagits vad gäller SIDA, SwedeCorp.BITS, SAREC,
Analysen, genomförts de berörda myndigheterna metodologisktmedsom av

frånstöd Statskontoret, baseras den intemadministra-s.k. INKA-metoden
tionens kostnadsandelar. Analysen verksamhet och kostnader underavser
budgetåret något199293. Begreppet intemadministration har här vidareen

dåinnebörd traditionellt, olika arbetsledning och planeringän även typer av
ingår.liksom facklig verksamhet INKA-studie omfattarEn i allmänhet enbart

Biståndsmyndighetemamyndigheternas förvaltningsanslag. dock speciellaär
så anställda och verksamhetskonsulter isätt vissa fall betalas med sakanslag.att
Därför har sakanslag granskats. Kännetecknande för metoden vidareäven är att
kostnadsuppdelningen inte organisatorisk grund. i organisa-görs Oavsett var

fångastionen eller utför intemadministrativa uppgifter kostnadernavem som
upp.

fråganMetoden inte hur mycket administration rimlig ellerärsvarar som
lämplig. En fortlöpande granskning enligt INKA-metoden underlättar för
myndigheterna bedömning de administrativa kostnadernasgöraatt en av

bådeutveckling jämförelser mellan olika delar dengörasamt att av egna
verksamheten och med andra myndigheters administrativa kostnader.

Statskontoret konstaterar intemadministrationens andel de totalaatt av
biståndsmyndigheternakostnaderna hos hög och varierar mellan 29är procent

och 44 procent.
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Myndigheterna kan någotmed några årseller mellanrum följa utveck-upp
Återkommandelingen de interna administrationskostnadema. INKA-studierav

kan göras enklare och snabbare rutiner för tidrapportering införs.om
studienI har undersökt internadministrationens biståndsmyndig-andelman av

hetemas totala kostnader. Denna administration hänför sig enbart till administra-
tionen i första ledet. Administration finns i led hosäven konsulter ochsenare
hos frivilliga organisationer. För bedöma de totala administrations-att

måstekostnaderna samtliga led studeras. Studien har svårighetervisat iatt
efterhand studera omfattningen vad konsultemas beståttarbete Förutav.av en
fortlöpande uppföljning det nödvändigtär myndigheterna skapar rutiner föratt

detta skall möjligt.att vara

Biståndsmyndigheternas2 utvärderingssystem

Biståndsmyndighetema och den funktion inom UD för hanteringensom ansvarar
det multilaterala stödet har ambitiös utvärderingsverksamhet. Enav en stor

mängd produceras för frågorbesvararapporter verksamhetensatt relevansom
för målen,de dess resultat och kostnadseffektivitet.uppsatta Dessa börrapporter

viktiga redskap i myndigheternas summering sina erfarenhetervara och iav
deras läroprocess. såFungerar de Används för vägledarapporterna att
myndigheterna i den fortsatta verksamheten och för kontroll hur deav

målenuppställda nås
sekretariatet har antal studier granskat dennaett utvärderingsverksam-genom

het och sambandet mellan denna projektinitieringoch och projektbedömning.
Slutsatsema redovisades i avsnitt 6.2 ovan.

3 biståndsstatistikProduktion av

sekretariatet har i samarbete med u-avdelningUD:s beställt studieen som
lämnat förslag till förbättrad biståndsstatistik.produktion Iakttagelser ochav
rekomendationer presenterades i avsnitt 6.5 ovan.

4 En jämförelse biståndsmyndigheterav

Förberedande studier har gjorts för genomföra undersökning i syfteatt atten
öka kunskapen SIDA:s effektivitet. Analysen koncentreras till jämförelseom en
bench-marking vad gäller verksamhet och struktur mellan SIDA och
motsvarande i Norge, Canada, USA Schweiz.och Kostnadseffektivitetenorgan
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några hårda intemadministrativa kost-devariablerdels med hjälpmäts av
förvaltningskostnad-relationenkostnaderna,relation till de operativanadernas

affärsidé,några ledningsfunktion,bistånd, variablerdels med mjukalevererat
personalensbeslutsprocess,omvärldsförändringar, lärande,hantering av

kopplas till analyserkostnadseffektivitet enligtkompetens. Mätningar ovanav
biståndsresultat ochbiståndets ändamålsenlighet. Tonvikten läggsav

för styrning och beslut.effektivitet formersamt
inleds medmed berörda länder ochi samarbeteUndersökningen görs en

antal ländermednärvarande förs diskussionermetodstudie. För ett som
visat intresse för studien.preliminärt
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förutsättningarocherfarenheter.[72]Vallagen.[30] -
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