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Abstract 

The development aid from Sweden to developing countries is a activity that 
involves a great deal of monetary founds as well as an opportunity to influence the 
environmental situation in a partner country. It´s also an opportunity to promote 
Sweden's values in a field like the environment, setting a good example is 
important.  This thesis aims to evaluate Sida´s environmental policy and find out 
if there in fact is a Environmental Policy Integration Policy (EPI) taking place. 
EPI is a policyimplementation theory that emphasise the importance of the total 
integration of the environmental in the organisation as a whole. To identify this I 
will use a theoretical framework of indicators invented by William M. Lafferty 
and Eivind Hovden. By analysing policydocuments from Sida I find evidence of 
four of the five indicators. With this as a result I can confirm the existence of EPI 
at Sida. 
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1      Inledning 

Bistånd handlar i grunden om att fördela resurser från nord till syd. I fallet med 
miljöfrågor har syd inte de resurser att ta sig an problemet som västerländska eller 
välbärgade länder och regioner. Detta gör dem extra sårbara och vikten av en 
resursomfördelning ökar. Frank Bierman skriver exempelvis att syd med sina 
knappa resurser inte får den plats i miljöförhandlingar som vore optimalt. Bierman 
föreslår upprättandet av en central organisation eller plats där alla 
miljöförhandlingar ska ske på ett ställe för att öka syds möjligheter att kunna 
medverka med kompetenta delegationer som kan föra deras talan. (Bierman i 
Betsill mfl, 2006 s252) Detta verkar vara en bra lösning på problemet med syds 
brist på inflytande över sin situation. Men innan denna förhandlingsplattform 
skapas är det viktigt att vi i nord inte förvärrar syds situation, medvetet eller 
omedvetet. Att genom bistånd positivt påverka miljösituationen i ett land eller 
region borde vara ett minsta krav på nords engagemang för utvecklingsländer. 

 
 
 
Det svenska biståndet som varje år fördelas ut till omvärlden via Sida uppgick 
förra året (2007) till 15,4 miljarder kronor. Med detta stod man för 53% av 
Sveriges totala bistånd. (www.sida.se) Dessa summor blir till ett oerhört 
slagkraftigt vapen, i brist på bättre ord, i kampen mot orättvisor och lidande. 
Regeringen har valt att använda dessa pengar för att fokusera på geografiska 
områden såsom Afrika och på ämnesområden som ”[d]emokrati och mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen samt klimat och miljö” 
(http://www.regeringen.se/sb/d/9411) Med ett fokus på miljö som måste anses 
som relativt nytt sätter man en ton i debatten om miljö och visar på ett stort 
engagemang i frågan. Min tolkning av Sidas arbete är att det är ett viktigt ansikte 
utåt för Sverige lika mycket som det är viktigt med rätta premisser för biståndet 
för mottagarlandet. När mycket av utrikespolitiska utspel numera går genom 
organisationer som EU och FN är vår biståndspolitik en chans att, åtminstone till 
viss del, själva forma vårt budskap utåt för omvärlden. De prioriteringar som 
Sverige gör i sitt bistånd ska visa var våra värderingar och prioriteringar finns.  

1.1 Hypotes 

I Rapporten Mainstreaming at Sida – A synthesis report görs det en 
sammanfattning av tre olika utvärderingar. Dessa gäller implementeringen av 
policys gällande, jämställdhet, HIV/AIDS och miljön. Denna rapport är skriven av 
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Fredrik Uggla på SIDAs avdelning för utvärdering (UTV). I förordet förklarar 
Eva Lithman, chef för UTV att det som sammanbinder dessa ämnesområden är att 
de ska implementeras med hjälp av mainstreaming. Mainstreaming är ett begrepp 
som innebär att en policy ska tas hänsyn till i alla projekt och program och att alla 
i organisationen tar ansvar för implementeringen. Detta gör att implementeringen 
kräver kompetens, kapacitet och engagemang från all personal. (Uggla, 2007, s1)   
 
Mina förkunskaper när jag gav mig in på området miljöpolicy och mainstreaming 
var inte särskilt stora. När jag började läsa in mig insåg jag att det fanns stora 
brister i genomförandet av policyn och att målen ansågs vara oklara och svåra att 
använda på fältet. Detta väckte en tanke om att ge mig in i de olika 
policydokumenten för att se vad som ansågs vara vagt och oklart. Beror 
problemen på en brist hos de anställda eller på en oklar utformning av policyn? 

För att kunna teoretisera kring miljöpolicy och mainstreaming har jag valt att 
använda mig av begreppet och teorin EPI (Environmental Policy Integration) för 
att analysera miljömainstreamingen. Eftersom mainstreaming mestadels använts 
för att integrera genderfrågor har jag valt en teori som i stort sett överensstämmer 
med mainstreamingens definition av en implementeringsform som ska påverka 
alla aspekter i verksamheten, men är mera specifikt inriktad på miljöfrågor. Jag 
har gjort detta val för att mitt fokus ligger på miljöpolicy och hur denna 
implementerats. Att Sida sedan valt att kalla detta mainstreaming betyder för 
slutsatsen inget. 

1.2 Frågeställning 

Min frågeställning är alltså som följer, Har Sidas miljöpolicy fått ett sådant 
genomslag att den kan identifieras som genomförd EPI, eller Environmental 
Policy Integration?  

1.3 Metod 

Jag kommer att använda mig av metoden kvalitativ textanalys, detta innebär att 
jag kommer läsa texterna kritiskt. En kvalitativ textanalys koncentrerar sig på att 
vissa passager i en text är viktigare än andra och att det är helheten som är det 
centrala, inte att räkna antal gånger som exempelvis ordet miljö finns med. Jag 
ska alltså försöka skaffa mig en uppfattning om hur centralt detta verkar vara i de 
poliydokument som ingår i mitt material. Jag läser för att få en känsla för om detta 
verkar påklistrat i sammanhanget eller om miljö verkligen är ett mainstreamat 
område som ska genomsyra grundvärderingarna i verksamheten.  (Esaiasson, 
2003, s233-234) jag ska som Esaiasson mfl skriver berätta en histora genom 
texten, inte låta texten berätta en historia för mig. (Esaiasson, 2003, s239)  
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När jag läser texten har jag tänkt på de frågor jag velat få svar på när jag läst 
texten, svaren på dessa frågor kommer leda till att jag får en god validitet i svaren 
på dessa och därmed också på min frågeställning. (Esaiasson, 2003, s239) 

I detta sammanhang så är de frågor jag vill ha svar på de jag kommer att 
presentera i teori avsnittet. Det kommer att innebära att jag letar efter bivas på 
förekomsten av indikatorer på att EPI finns. Dessa indikatorer kommer att 
förklaras utförligt i nästa kapitel. 

1.4 Material 

Det material som jag i denna uppsats kommer att använda består till störst del av 
policydokument hämtade från Sidas hemsida (www.sida.se) för teoriavsnitten 
kommer jag även att använda artiklar och del av kurslitteraturen. Även 
utvärderingar gjorda för Sidas räkning kommer ingå i mitt material. En av 
utvärderingarna, Integrating the Environment? - Environmental Considerations in 
Sida´s Work, har jag själv haft i tryckt form men även den finns tillgänglig på 
Sidas hemsida.   

De policydokument jag använder mig är ett urval. Från Kategorin Sidas 
grundläggande principer och värderingar har jag valt ut två av tre dokument, 
Perspektiv på fattigdom och Färdriktning för Sida. Från kategorin 
Verksövergripande policyer för biståndsprocessen har jag valt ut dokumentet som 
berör miljö direkt, Sidas Miljöledningssystem alltså det som kan anses vara 
huvuddokumentet inom miljöområdet. Från kategorin Ämnes- och verksamhets 
policies har jag tagit Sustainable Energy Services.   

När jag gjort mitt urval av policydokument har jag tänkt som följer. Genom att 
välja de dokument som direkt i titeln hänvisar till ett ”miljöområde” eller dylikt 
tror jag mig få de dokument som innefattar mesta möjliga ”mängd” 
miljöhänvisningar och därmed kunna se hur pass stort genomslaget är. Om jag i 
dessa dokument inte kan hitta de indikatorer jag söker finns de med reservation 
för slumpen, inte med. Detta är åtminstone min utgångspunkt. Kan jag däremot 
hitta dessa indikatorer finns det omvänt ingen orsak till att studera ytterligare 
dokument då man kan se den sammanlagda mängden policydokument som ett 
enda stort dokument, bara uppdelat i olika områdespolicys.  

1.5 Disposition 

Dispositionen i uppsatsen kommer att se ut som följer. Jag kommer att börja med 
att presentera konceptet och teorin EPI. Jag kommer dessutom att presentera den 
inriktning på EPI som jag kommer att använda mig av. Ur denna kommer jag 
sedan att plocka fram ett antal indikatorer som används för att identifiera VEPI 
eller Vertical Environmental Policy Integration.  
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Vidare fortsätter jag med genomgången av de policydokument jag valt ut. Här 
kommer jag att presentera, diskutera och koppla till VEPI indikatorerna. Slutligen 
kommer jag att söka efter de indikatorer jag inte lyckats hitta i dokumenten och 
sedan avslutas allt med en slutdiskussion och slutsats. 
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2 Teori 

Jag kommer att använda mig av teorin som betecknas som EPI, Environmental 
Policy Integration. Nedan följer en presentation av teorin, sedan ska jag identifiera 
inriktningen av denna jag kommer använda mig av . Slutligen  kommer 
presentationen av det som ska utgöra mitt teoretiska ramverk i analysen av Sida. I 
texten som följer kommer jag att använda mig av både begreppet EPI och den 
svenska översättningen miljöpolicyintegration. När jag till exempel skriver att en 
integrering av miljöpolicy sker eller inte sker, är det inte EPI teorin som åsyftas 
utan en mera bred användning av begreppet för att förklara ett skeende. 
 

2.1 Miljöintegration 

Länder som Tyskland, Holland, Norge, Finland och Danmark har tillsammans 
med Sverige blivit påverkade av ekologisk modernisering. Policymakarna i dessa 
länder försöker  ha en holistisk hållning till miljöfrågor. Bäst i ”klassen” anses den 
holländska regeringen vara, de har framhållits som ett gott exempel på hur man 
kan  integrera miljöfrågor i alla aspekter av det statliga arbetet. Även i Sverige 
anses man ha kommit långt med detta arbetet. (Carter, 2007, 229)  
 
Tillsammans med sustainable development och ecological modernization kom i 
slutet av 1900 talet EPI eller environmental policy integration fram som ett av 
nyckel koncepten i miljöpolicy diskursen. Vikten av att integrera miljö inom olika 
policyområden såsom energi och jordbruk har identifierats som ett viktigt steg att 
komma närmre en hållbar utveckling. EPI har ett stort mått av normativa 
dimensioner eftersom det är vad som eftersträvas. Detta gör också att EPI som 
begrepp ständigt är utsatt för kritik och att det hela tiden förfinas allt eftersom 
implementeringen sker i verkligheten. (Owens i Nilsson & Eckerberg, 2007, 
sxvii) 
 
Det som skiljer EPI från vanlig miljöpolicy är att det med EPI syftas på att 
miljöpolicyn ska bli en del av en sektor och inte ligga som ett eget policyområde. 
Nilsson, Eckerberg och Persson menar att ”[t]he process of integration is a 
context-specific interpretaitionprocess which is likely to involve many different 
actors and evolve over time as problems and understandings are continually 
reframed” (Nilsson, Eckerberg & Persson i Nilsson & Eckerberg, 2007, s3) 
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De menar alltså att EPI inte är en statisk teori eller begrepp utan det utvecklas 
över tiden i takt med att kunskapen om, och, problemen utvecklas. 
Åsa Persson utvecklar detta och menar att EPI är tilltalande som koncept eftersom 
det innebär ett progressivt ”common-sense” synsätt på policy. Genom att ta sig an 
miljöproblem vid källan för dom får man också en win-win situation där målet 
blir att öka möjligheterna för både målen för verksamheten i sektorn man 
integrerar och själva miljömålen att genomföras på bästa sätt. (Persson i Nilsson 
& Eckerberg, 2007, s25) Miljöpolicy och mål för organisationen eller 
departementet motarbetar alltså inte varandra utan koexisterar och hjälper 
varandra att uppfyllas.  
 

2.2 Vertikal Miljöpolicyintegration (VEPI) 

I Carters The Politics of the Environment skiljer man på två typer av integrering, 
horisontell och vertikal. Den horisontella kan man beskriva som en integrering 
som sker via en central instans som utvecklat en fullständig EPI strategi för alla 
sektorer. Den vertikala EPI:n är resultatet av att exempelvis en myndighet 
implementerar miljömål i alla aspekter av sin verksamhet. (Carter, 2007, 293) 
Definitionen är tagen från rapporten av Lafferty och Hovden som kommer att 
utgöra grundstrukturen i det ramverk för utvärderingen av Sidas Miljöpolicy. 
Lafferty och Hovden förklarar en aspekt av den vertikala miljöpolicyintegrationen 
som till hur stor grad en sektor har blivit ”greened” eller fritt översatt förgrönad. 
Denna förgröning förklarar alltså till vilken grad en myndighet har fört in 
miljömål i sin verksamhet för att skapa en kontext där man tar hänsyn till miljön i 
sina beslutsprocesser. (Lafferty & Hovden 2002, s19) 
 
Vertical Environmental Policy Integration eller VEPI är den form av EPI som är 
vanligast förekommande och till viss del mest lyckosam i implementeringen. 
Detta eftersom den inte kräver inteaktion mellan departement, något som kan vara 
en grund för konflikter. (Lafferty & Hovden 2002, s22-23)  Att en form av 
policyimplementering fungerar smidigare om departementen själva får ta ansvaret 
och inte behöva följa en mera allmän inriktning känns i sammanhanget högst 
rimligt och detta stärker mig i tron att det är just denna form av EPI jag ska 
koncentrera mig på att identifiera.  
 
Det som dock tillkommer till detta är oron att enbart VEPI utan HEPI inte får lika 
stort genomslag som det annars skulle får. Problemet som Lafferty och Hovden 
identifierat bland annat i Norge är att den horisontella dimensionen är den som 
utgör det politiska, legala och budgetramverk som skulle krävas för en effektiv 
VEPI. Lafferty och Hovden menar att HEPI kan bidra med exempelvis 
utvärderingar av kostnadseffektiviseringar men också ett mera allmänt fokus på 
hållbar utveckling från högsta politiska ort. (Lafferty & Hovden 2002, s22-23)  



 

 7

Just punkten med hållbar utveckling tycker jag mig se rent allmänt i Svensk 
politik där man länge pratat om hållbar utveckling i många sammanhang. Men 
eftersom Lafferty och Hovden inte vidareutvecklar sina tankar kring detta här 
vågar jag mig inte på att fundera kring huruvida detta faktiskt går att applicera på 
den svenska situationen. 

2.3 Hur mäter vi Miljöpolicyintegration?  

William M. Lafferty och Eivind Hovden skriver i sin rapport Environmental 
Policy Integration: Towards an analytical Framework om olika sätt att identifiera 
vad dom kallar vertikal miljöpolicyintegration. Detta är de indikatorer man 
identifierar som essentiella;   
 
− En initial kartläggning och specificering av de huvudsakliga miljöutmaningar 

som är relevanta för sektorn 
− En formulering av en SEAP (Sectoral Environmental Action Plan) 
− konsekvent och regelbunden användning av både EIA (Environmental Impact 

Assessment) och SEA (Strategic Environmental Analyses) för alla 
policybeslut inom sektorn. 

− Tidsbestämda och kvantitativa mål som är indikatorbaserade i SEAP (Sectoral 
Environmental Action Plan) dokumenten.  

− Regelbunden rapportering om tillståndet för de policys inom sektorn som är 
miljömässigt relevanta.(Lafferty & Hovden 2002, s19) 

 
Jag har valt att använda mig av den inriktning på EPI som Lafferty förespråkar. 
Detta eftersom jag sett att hans tankar kring detta verkar vara allmänt vedertagna 
som viktiga (eller en av de som anses som viktiga) genom att se på referenser till 
hans verk i EPI litteraturen. Dessutom tycker jag att hans definition av VEPI 
(vertikal environmental policy intregration) stämmer bra överrens med den 
struktur som finns inom organisationen jag undersöker, Sida. Genom att kartlägga 
huruvida de indikatorer som jag presenterat ovan går att identifiera hoppas jag 
kunna komma till en slutsats om förekomsten av EPI inom Sida. Huvudsakligen 
kommer detta ske genom en policygenomgång men jag kommer även att söka mig 
till alternativa källor för att komma till ett slutgiltigt svar. 
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3 Sidas Policy 

I detta kapitel kommer jag att analysera Sidas policydokument jag valt ut enligt de 
indikatorer som presenterades i föregående kapitel. Kapitlet är uppdelat enligt de  
fyra policydokumenten jag använt mig av och jag kommer att presentera dem och 
i dem leta efter de fem indikatorer som satts upp av Lafferty och Hovden. Genom 
att identifiera förekomsten av indikatorer hoppas jag komma till en slutsats om 
huruvida miljöintegrering är närvarande i Sidas policy. 

3.1 Perspektiv på fattigdom 

Perspektiv på fattigdom beskrivs i förordet av Maria Norrfalk som en 
sammanfattning av Sidas kunskap om fattigdom. Syftet med den är att ”..sprida 
ett gemensamt förhållningssätt som stärker vår helhetssyn i arbetet med att 
bekämpa fattigdom.” (Perspektiv på fattigdom, s6) 

I detta policydokuments sammanfattning nämns de faktorer som anses som 
viktiga i fattigdomsbekämpningen. I detta fallet är dessa Fred, Demokrati, 
Ekonomisk och Social utveckling och Miljö. Passagen om miljö lyder som följer; 
”Miljön; En långsiktig bärkraftig fattigdomsminskning går hand i hand med ett 
hållbart bruk av naturresurserna. De fattiga måste ges möjlighet till att försörja 
sig på ett sätt som inte innebär att naturen utarmas” (Perspektiv på fattigdom, s8) 
Nedan följer en sammanfattning av de delar av dokumentet som direkt berör och 
diskuterar miljöfrågor för att ge en uppfattning om detaljnivån och omfattningen.  

I avsnitt 1, Utgångspunkter nämns miljön på två ställen och då endast i 
samband med andra områden som ska en utgångspunkt för internationellt 
samarbete. I Avsnitt 2.5 nämns miljö som ett  av många politikområde som 
behövs  klumpas samman för att utveckling ska komma till stånd. Några av de 
andra områdena som nämns är jordbruk, handel, migration och hälsa.  

Vidare i avsnitt 4.1 fastslår man att ”Ekonomisk tillväxt måste gå hand i hand 
med en ansvarsfull hushållning med miljön och naturresurserna för att kunna 
minska fattigdomen på lång sikt, det vill säga på ett bärkraftigt sätt”. (Perspektiv 
på fattigdom, s30) 

Miljön får en större roll i avsnitt 4.3 Miljödimensioner. Där kan man läsa att 
fattiga människor på grund av bristen på egna tillgångar är mycket beroende av de 
gemensamma naturresurserna. Kan dessa brukas hållbart samtidigt som miljön 
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skyddas finns möjligheterna för en långsiktig fattigdomsbekämpning. Man menar 
också att miljöfrågorna omfattar många nivåer och områden, såsom, ”hållbar 
produktion och konsumtion av naturresurser, kontroll av föroreningar och 
upprätthållande av ekosystem och deras funktioner”. (Perspektiv på fattigdom, 
s36) Vidare nämner man att detta kan bidra till att hälsan förbättras och att 
möjligheterna för egen försörjning ökar. Man fortsätter att fokusera på 
gemensamma tillgångar men avslutar med att nämna att det är ”de besuttna i 
världen” som är ansvariga för miljöförstöringen i de områden som fattiga tvingas 
leva i. En del i detta är att inte enbart rikta in arbetet mot de fattiga utan också mot 
de rika och mäktiga. (Perspektiv på fattigdom, s36-37) 

Avslutningsvis kopplas miljödimension samman med ett genusperspektiv. 
Man anser att kvinnor och män till viss del använder naturresurserna på olika sätt 
och att det vanliga är att männen äger dem och kvinnor har störst kunskap om 
bruket av dem. Nu följer en lista på vad Sida stödjer inom miljöområdet. 

 
− ”Utvecklingen av internationella riktlinjer för miljöskydd som tar hänsyn till 

de fattiga, till exempel när det gäller handel och investeringar.” 
− ”Utvecklingen av institutionell kapacitet för att förbättra kvaliteten på policys 

som gäller hållbart bruk av naturresurser.” 
− ”Skydd och utvidgning av fattiga kvinnor och mäns tillgång till naturresurser, 

inklusive en rättvis hantering av ekosystem.” 
− ”Analyser, på olika nivåer, av miljömässigt hållbar utveckling inriktning på 

fattigdomsminskning.” 
− ”Utveckling av riktlinjer och metoder för miljömässigt hållbara 

produktionssystem och försörjningssystem för fattiga människor. (Perspektiv 
på fattigdom, s37)” 
 

Med detta policydokument i åtanke tar jag mig nu an de indikatorer som Lafferty 
och Hovden presenterade. Den första av deras indikatorer som handlar om en 
kartläggning och specificering av de huvudsakliga miljöutmaningarna ser vi direkt  
bör passa in på ovanstående lista på vad Sida stöder inom miljöområdet. Sida 
identifierar här de miljöutmaningar som är relevanta för sektorn, genom en initial 
kartläggning och specificering. Lafferty och Hovden avkräver ingen djupare 
analys utan bara en identifiering vilket också är vad Sida presterar. I detta fall kan 
man alltså hitta en indikator på att EIP existerar.  
 
I kapitel 6.3, Landstrategiprocessen, kommer så den mera konkreta miljöpolicyn 
in i bilden. Landstrategiprocessen är det som utgör ramverket som ”anger 
prioriteringar och riktlinjer, omvandlar dessa till budgetbeslut och följer upp 
resultaten vad gäller fattigdomsminskning”. Ramverket byggs upp av 
samarbetslandets egna strategier för fattigdomsbekämpning. De svenska 
landstrategierna ska bland annat följa landets egna strategier och sammanfalla 
med övriga länders och organisationers befintliga ansträngningar. I 
policydokumentet Så arbetar Sida finns de riktlinjer som ska följas för att ta fram 
en effektiv och riktig landstrategi, de områden som berör miljön där är bland 
annat; Frågan om huruvida strategin är analyserad utifrån ett uthålligt bruk av 
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naturresurser och vilka miljöfrågor som är av vikt för fattigdomsminskningen. 
(Perspektiv på fattigdom, s49-50) 

 
Här får Lafferty och Hovdens tredje indikator visst stöd. Visserligen kan man inte 
direkt jämföra en landstrategi med EIA eller SEA men eftersom man i 
landstrategiprocessen talar om att man måste utvärdera miljöpåverkan hamnar 
man väldigt nära en EIA även om den ingår i en del av en strategi och inte görs 
för sig självt. Vi har här alltså identifierat ytterligare en indikator som påvisar 
förekomsten av EPI. 

3.2 Färdriktning för Sida; Här står vi. Dit går vi. 

Här står vi. Dit går vi. Är en sammanställning gjord i samarbete med Sidas 
personal där man vill staka ut en riktning för sitt utvecklingsarbete och förenkla 
de principer som ska styra arbetet. Skriften är främst riktad till Sidas personal. 
(Här står vi. Dit går vi, s1)  

I denna skrift som måste anses vara en viktig del av arbetet, eller åtminstone 
något som ska sätta fokus på vad som ska anses viktigt av Sidas personal på fältet, 
finns ordet miljö endast med två gånger på de 14 sidor som den utgörs av. Miljö 
kommer på tal där man talar om vilka frågor som kommer upp i de nya 
biståndssommarbetena och  bland de frågor som man ska försöka fokusera på. 
(Här står vi. Dit går vi., s10) 

Jag ser här en orsak till att fundera över detta. För att vara ett så pass viktigt 
dokument är bristen på miljöfokus anmärkningsvärt. Troligtvis, och 
förhoppningsvis, är inte detta en rättvis bild av vilket fokus som Sida vill lägga på 
miljöfrågor, men likväl finns det anledning att uppmärksamma detta.  

 
Om man som jag ska använda Lafferty och Hovdens indikatorer på policyn 

rent allmänt krävs det egentligen inte att alla indikatorer ska finnas närvarande i 
alla dokument, man skulle kunna se dokumenten som olika kapitel i en enda 
policy. Men just i detta allmänna policydokument tycker jag att det borde finnas 
med åtminstone den första indikatorn, med en specificering av miljöutmaningar 
sammankopplade med  utvecklingsarbete. Bristen på en sådan omkullkastar inte 
den huvudsakliga identifieringen av en EPI, men enligt mig så borde detta 
verkligen vara en del av detta dokument. Bara för att dokumentet är vagt 
formulerat utesluter det inte att ett visst mått av specifika mål kan finnas med. 
Detta skulle inte göra policyn mindre allmän och användbar. 
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3.3 Sidas Miljöledningssystem 

Sidas Miljöledningssystem heter Sidas policy och handlingsplan för en 
miljömässigt hållbar utveckling. Här ska man fokusera på miljöaspekterna i 
biståndsarbetet och man går även igenom vilka åtgärder som bör göras, avdelning 
för avdelning.  

I förordet av Maria Norrfalk ligger återigen fokus på hållbar utveckling , 
naturresurser och att fattigdomsbekämpning inte är möjlig utan dessa. Det berättas 
också här att detta är den tredje revideringen av miljöledningssytemet sedan Sida 
var en av pilotmyndigheterna 1996. Den nya versionen består av åtgärder 
framtagna av enheterna själva.(Sidas Miljöledningssystem, s1)  

Till att börja med diskuterar man kring begreppet hållbar utveckling och 
kommer fram till att Sida utgår ifrån den breda definitionen som en ”intim 
koppling mellan ekologiska/miljömässiga och ekonomiska, sociala, kulturella och 
politiska aspekter.” (Sidas Miljöledningssystem, s6) Under punkten Principer 
fastslår man att Sida ska hjälpa samarbetslandet att främja verksamheter som 
skyddar deras naturresurser och miljö. På grund av detta blir konsekvenserna att  

 
-”Miljöaspekterna måste tas med såväl i Sidas övergripande 

utvecklingsanalys som i analysen av länder, sektorer, program och projekt;” 
-”Sida skall avstå från att bidra till insatser som försvårar en hållbar 

utveckling;” 
-”Detta kräver att miljötänkande miljöaspekter integreras i Sidas arbete inom 

alla avdelningar, fältkontor och integrerade utlandsmyndigheter (IUM).” (Sidas 
Miljöledningssystem, s6) 

 
Här ser vi ett tydligt exempel på de indikatorer som Lafferty och Hovden 

efterlyser. Indikatorerna två och tre går att koppla till dessa principer. Den tredje 
principen som rör användandet av EIA och SEA blir den tydligaste kopplingen. 
Det Sida säger i ovanstående citat är just att man måste ta hänsyn till 
miljöaspekterna i sitt arbete och att man redan innan projekt påbörjas måste ta 
hänsyn till eventuella miljömässiga konsekvenser.  

 
Avsnitt 4, Arbetsmetoder går in på de mera specifika sätt som en policy ska 

genomföras och vem som ansvarar för utförandet. Innan beslut om inriktningen på 
utvecklingssamarbete ska alltid strategiska miljöanalyser göras. Effekter på miljön 
ska utredas innan utvecklingsprogram och projekt inleds. Dessutom ska 
Miljökonsekvensbedömningar göras för alla insatser. När man i en sådan bedömer 
miljöaspekter som centrala ska detta synas i landstrategin, den ska då föreslå 
vilka insatser som ska prioriteras och vilka miljökomponenter som ska läggas till 
insatser med annan inriktning. Tillsammans med miljöverket, naturvårdsverket 
och UD ska Sida jobba multilateralt tillsammans med andra aktörer. Inom Sida är 
miljöarbetet decentraliserat. Varje anställd, chef som handläggare, har ett ansvar 
för att miljöaspekten inom deras ansvarsområde tas hänsyn till och att kompetens 
för detta fins där de arbetar. Till sin hjälp har de den centrala miljöpolicyenheten 
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som ska stå till förfogande med råd och policyutveckling. (Sidas 
Miljöledningssytem, s7) 

 
I del två av Sidas Miljöledningssystem, behandlar Sidas Miljöhandlingsplan 

och man förklarar att man nu uppfyllt de mål som fanns i Sidas 
Handlingsprogram för hållbar utveckling från 1998. Det som följer är vad man 
kan kalla huvuddokumentet för miljöpolicyn uppdelat på de olika enheterna.  

 
Det som är intressant i här är Sidas egna reservationer och avgränsningar som 

föranleder denna del. I detta avsnitt tar man upp den indirekta miljöpåverkan som 
är den största delen av Sidas arbete. Genom att påverka aktörer som i sin tur med 
sina aktiviteter påverkar miljön på olika sätt kan man minska deras miljöpåverkan. 
Det är även här som man förklarar att man valt att inte ställa upp detaljerade 
miljömål för de olika verksamhetsområdena eftersom man anser 
utvecklingsarbetet vara för mångfacetterat både med avseende på områden som 
geografiska områden. Man poängterar att det är viktigt att Sida med sina fysiska 
kontor påverkar miljön direkt och att de därför bör bedrivas med detta i åtanke. 
Däremot så hävdar man att den största delen av miljöpåverkan i det övriga arbetet 
ligger utanför Sidas kontroll eftersom det sker i många led och ofta omgärdas av 
komplicerade processer. (Sidas Miljöledningssystem, s8-9) 

      
Personligen tycker jag att man sänder en kraftig signal genom att här nämna 

detta i en mening och sedan lägga emfas på den påverkan som man har på miljön 
med sina kontor. Genom att förringa sitt inflytande över den egna verksamhetens 
påverkan på miljön på det stora området och bara nämner vad man kan göra med 
sitt eget kontor visar man något för omvärlden, biståndsmottagarna och de som 
finansierar verksamheten, nämligen skattebetalarna. Dessutom visar man för sina 
egna anställda som i realiteten ska genomföra miljöintegreringen att det arbetet 
som ska utföras redan på förhand ligger utanför deras kontroll och makt. 
Självklart är det viktigt att kontoren källsorterar men inverkan ligger inte i paritet 
med vad man skulle kunna diskutera i stället. En organisation som Sida har med 
sina medel en oerhörd makt där de väljer att lägga sina pengar. Att bara avfärda 
denna möjlighet till påverkan på miljön är att ta en väldigt enkel väg ut och får 
mig att ifrågasätta huruvida en mainstreaming av miljön i sina verksamheter är ett 
tecken på att det är en viktig del av verksamheten eller något som man gör för att 
det ska se bra ut. Med en budget på dryga 15 miljarder tycker jag att man skulle 
kunna spänna bågen lite mera och kräva mera kontroll över vilken påverkan 
projekten kan tänkas få. 

 
I resterade del av dokumentet går man igenom avdelning för avdelning och 

stolpar upp vad som anses vara viktigt för dessa. Detta faller inom ramen för den 
första indikatorn som avser specificeringen av miljöpåverkan. Det finns också 
delar av den andra indikatorn som efterlyser SEAP, hela avsnittet med den 
avdelningsindelade texten kan anses vara en typ av SEAP. Det som inte finns är 
den tredje indikatorn, nämligen den som efterlyser tidsbestämda och kvantitativa 
mål. Mål finns men de är aldrig beskrivna med siffror eller exakta tidshorisonter. 
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Man kan tänka sig att ett sådan skulle vara att man här efterlyser en 20% ökning 
av biobränsleanvändning i kollektivtrafiken i Senegal inom 5 år. Men några 
sådana formuleringar eller kvantifierbara variabler finns inte. Istället använder 
man sig av formuleringar som i ökad utsträckning.. och se över möjligheten att.   

    

3.4 Sustainable Energy Services 

I Sustainable Energy Services – For Poverty Reduction anger Sidas policy 
avseende energi sektorn. Målet för Sida är att stödja energisektorn i de länder man 
har projekt genom att hjälpa till att utveckla sektorn till användandet av hållbara 
energikällor. Dessa kan då hjälpa till att förbättra de fattigas levnadsstandard. 
Hjälpen är uppbyggd på två grundpelare, reform av energiinstitutioner och 
utveckling av hållbara alternativ. (Sustainable Energy Services, s1) 

Vidare påpekar man att svårigheten ligger i att få tillgång till mer energi till 
fler människor på sätt som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. 
(Sustainable Energy Services, s2)  

Under rubriken utveckling av hållbara energisystem kommer miljön åter in. 
”All Sida´s support to energy interventions shall be subject to environmental 

assessment in accordance with Sida´s regulation on ”environmental impact 
assessments in development cooperation”” (Sustainable Energy Services, s5) 

Avslutningsvis tar man tag i den aktuella frågan om Global uppvärmning. 
Man anser att arbetet med energi utvecklingen är viktig då denna är den största 
källan till växthus gas utsläpp. Sidas bedömning är ganska försiktig och man säger 
egentligen bara att man stödjer en minskning av utsläppen samtidigt som man vill 
att det i varje fall ska utredas vad som kan anses vara den bästa energiformen. Till 
exempel menar man att något som vattenkraft kan ha andra negativa effekter och 
att dessa måste utredas. (Sustainable Energy Services, s6-7) 

 
Även i detta dokument hittar vi några spår av  Lafferty och Hovdens 

indikatorer. Indikator tre efterlyser en konsekvent och regelbunden användning av 
EIA och SEA för alla policybeslut. Huruvida användandet är konsekvent och 
regelbundet är svårt att veta utifrån ett policydokument men som vi ser ovan så 
vill man att utvärderingar av miljökonsekvenser skall utföras för varje åtgärd. 

 
 

3.5 Reflektioner från policydokumenten 

Det jag hittills har kunnat konstatera är att av de fem indikatorerna som jag letat 
efter så har tre kunnat identifieras. Indikatorerna har jag använt som ett teoretiskt 
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ramverk för att säkerställa förekomsten av en utvecklad miljöpolicyintegrering. 
De tre första av dessa har jag funnit i de dokument som presenterats ovan. De två 
kvarstående, Tidsbestämda och kvantitativa mål och Regelbunden rapportering 
lyser fortfarande med sin frånvaro. För att se om dessa existerar eller inte kommer 
jag att söka alternativa källor till policydokumenten för att eventuellt kunna påvisa 
dessa. 
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4 Indikatorerna som saknas 

Det jag hittills saknar av indikatorer för EPI är de två sista som Lafferty och 
Hovden identifierar;  

 
− Tidsbestämda och kvantitativa mål som är indikatorbaserade i SEAP (Sectoral 

Environmental Action Plan) dokumenten.  
− Regelbunden rapportering om tillståndet för de policys inom sektorn som är 

miljömässigt relevanta.(Lafferty & Hovden 2002, s19) 
 
För att försöka hitta dessa kommer jag att söka mig till en alternativ källa. 2006 
presenterades en rapport från Sida där organisationens förmåga att integrera och 
använda den nya miljöpolicyn i sitt arbete analyserades. Utvärderingen gjordes av 
konsulterna ÅF process AB (Brunnström mfl,2006, six) 
I denna utvärdering, Intergration the Environment har man förutom att studera 
dokumentation använt sig av intervjuer och fältbesök. 

 
Det första som kan sägas om denna utvärdering är den i sig självt till viss del 
uppfyller den femte indikatorn. Utvärderingen rapporterar just om tillståndet för 
miljöpolicyn inom sektorn som bör vara Sidas utvecklingsarbete. Tillståndet här 
är hur väl utfallet har varit i det praktiska arbetet på fältet.  

 
Fokus kommer nu att bli på den fjärde indikatorn, tidsbestämda och kvantitativa 
mål. 

Det som kommer fram ur ÅF s utvärdering av miljöintegreringen är att det inte 
förekommer någon uppsättning av mål. Det är en brist som finns i alla delar av 
organisationen, från projekt och programnivån till en mera aggregerad nivå i 
organisationen. Avslutningsvis har jag här klarlagt att den  
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5 Avslutning 

Så vad kan man nu lära sig av de policydokument som analyserats genom Lafferty 
och Hovdens teoretiska ramverk för att identifiera EPI? 

5.1 Slutsatsen 

Genom att använda mig av de indikatorer jag hämtat från Lafferty och Hovdens 
artikel Environmental Policy Integration: Towards an Analytical Framework? 
Har jag samlat på mig tillräckligt med bevis för att konstatera att fyra av de fem 
indikatorerna kan anses identifierade. Den indikator som fattas är den som 
efterlyser tidsbestämda och kvantitativa mål. Jag har inte själv lyckats hitta denna 
i policydokumenten och  genom att ta en utvärdering beställd av Sida själva till 
hjälp kan jag också konstatera att denna inte hittats av ÅF process AB heller. De 
ser det som en brist som kan påverka den faktiska implementeringen av en 
miljöpolicy i verksamheten. Det som kan sägas om identifieringen av EPI i övrigt 
är att man inom Sida kommit en god bit på vägen i sitt miljöarbete. Enligt mig 
finns grundstrukturen eller ramverket för att i framtiden kunna visa på goda 
resultat inom området miljö. Det skulle vara intressant att i vidare forskning 
undersöka hur arbetet skulle kunna snabbas upp eller ytteligare effektiviseras. Jag 
nöjer mig dock med att konstatera att jag genom att hitta fyra av de fem 
indikatorerna kan bekräfta vad som varit Sidas mål, nämligen att de till viss del 
lyckats integrera miljön i sin policy och verksamhet. Förhoppningsvis fortsätter 
Sverige att ligga i framkant på området miljö och föregå med ett gott exempel i 
biståndspolitiken. 
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