
De viktigaste långsiktiga effekterna av det svenska  

biståndet till landet finns inom landsbygdsutveckling och  

på utbildningsområdet visar utvärderingen. Insatserna  

inom demokrati och mänskliga rättigheter har också bidragit  

till att bygga ett starkare civilsamhälle.

ÖVRIGA SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER:

EBA är en statlig kommitté som oberoende utvärderar och 
analyserar Sveriges internationella bistånd. www.eba.se

Hela rapporten med fler rekommendationer finns på www.eba.se

Sverige har haft ett långsiktigt och stabilt engagemang och en mer aktiv formell och informell ledarroll 

bland givare än vad den svenska biståndsvolymen ger vid handen. 

Sidas tradition att konsultera intressenter i utformningen och genomförandet av utvecklingssamarbetet 

bör behållas och stärkas. 

Jämfört med andra stora givare har Sveriges sektoriella allokering varit den mest fragmenterade. Sida bör 

bevaka avvägningen mellan positiva och negativa sidor av svensk biståndsfragmentering på landnivå. 

En lärdom är att parallella eller överlappande målsättningar kan ge målkonflikter som den mellan 

fattigdomsminskning och mänskliga rättigheter vilket skapar ett behov av tydligare kriterier för att avgöra 

när en prioritering är viktig och inte. 

Sveriges erfarenheter i Etiopien ger enligt utvärderarna insikter med relevans för vilken typ av global 

biståndsarkitektur som bör eftersträvas framöver. De efterfrågar ett bistånd som baseras på förståelse för 

historiska sammanhang, strukturella förutsättningar och långsiktiga utvecklingsprocesser och som utgår 

från pragmatism, partnerskap och behovsanalyser snarare än exempelvis villkor. 

Ett av Sveriges viktigaste samarbetsländer inom biståndet har varit Etiopien. 
Utvärderingen Swedish Development Cooperation with Ethiopia: Sixty Years of 
Lessons Learned (EBA 2022:06) undersöker det svenska biståndet till landet inom 
landsbygdsutveckling, utbildning, demokrati, mänskliga rättigheter samt jämställdhet.
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The Expert Group for Aid Studies is a government committee with 
a mandate to independently evaluate and analyse Sweden’s 

international development cooperation. www.eba.se

The most important long-term results of Swedish aid to 

Ethiopia can according to the evaluators be found in 

rural development and education. The interventions in 

democracy and human rights have strengthened the 

civil society in Ethiopia. 

OTHER CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS: 

The report can be downloaded from: www.eba.se

Swedish aid to Ethiopia has been more stable than other donors and Sweden has played a more active 

leadership role among donors to Ethiopia than would be suggested by the volume of its aid.  

Sida’s tradition of consulting stakeholders in planning and execution of aid should be maintained  

and developed. 

Sweden’s sectoral allocation was the most fragmented, compared to the other top donors to Ethiopia. 

Sida must keep an eye on both positive and negative sides of aid fragmentation on country level.

A lesson learned is that parallel or overlapping goals can result in goal conflict such as that between 

poverty reduction and human rights, which creates a need for clear criteria to determine when a priority is 

important and not. 

Sweden’s experience in Ethiopia provides insights into some features of the international aid architecture. 

These include emphasising partnership rather than conditionality, appreciating historical and long-term 

structural conditions and pragmatism. 

One of Sweden’s most important partner countries in development cooperation have 
historically been Ethiopia. The Evaluation Swedish Development Cooperation with 
Ethiopia: Sixty Years of Lessons Learned (EBA 2022:06) examines Swedish aid to the 
country within rural development, education, democracy and human rights.
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